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املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

نصشص)ع7 ة

 لكش رث) لطبيعية.)-)تحديد)تركيبة)وطريقة)عمل)لجنة)قي7دة)
بر  ج) لشق7ية) ن) ملخ7طر.

2021(  بتحديد  أبريل   20( 1442 7 رمضان  في  2.19.903 صادر  مرسوم رقم 
الكوارث  مخاطر  من  الوقاية  برامج  قيادة  لجنة  عمل  وطريقة  تركيبة 
3628الطبيعية.................................................................................................. 

 الستثم7ر ت) لفالحية.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2410.19 
أشكال  بتحديد   )2019 أكتوبر   28(  1441 صفر  من   29 في  صادر 
شهادات  ومنح  الفالحي  التجميع  مشاريع  على  املصادقة  وكيفيات 
3629التجميع الفالحي...................................................................................... 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2411.19 

صادر في 29 من صفر 1441 )28 أكتوبر 2019( بتحديد مبالغ الدعم 

 ........ 3634املمنوح ملشاريع التجميع الفالحي ونسبه وأسقفه وكيفيات أدائه.

الئحة) س7لك) لتكشين) (-  ؤسس7ت) لتعليم) لع7لي) لخ7ص.)

 ملعتمدة)برسم) لسنة) لج7 عية)8 2)/9 2).

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

 694.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 26 من رجب 1442 )10 مارس 2021( بتغيير قرار وزير التربية 

الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2114.19 

الئحة  بتحديد   )2019 يونيو   27(  1440 شوال  من   23 في  الصادر 

برسم  الخاص  العالي  التعليم  بمؤسسات  املعتمدة  التكوين  مسالك 

 ............................................................... 3651السنة الجامعية 2019/2018.
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 ع7هدة)أفريقي7) نطقة)خ7لية) ن) لسالح) لنشو2.

 1442 شوال  فاتح  بتاريخ   6986 عدد  الرسمية  بالجريدة  وقع  خطإ  استدراك 
3653)13 ماي 2021( ...................................................................................... 

نصشص)خ7صة

-)إخر ج)قطعة)أرضية) ن) لك) لدولة) لع7م) إقليم) لجديدة.)
وضمه7)إلى) لك) لدولة) لخ7ص.

مرسوم رقم 2.21.232 صادر في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021( بتغيير 
 )2009 يناير   30(  1430 صفر   3 في  الصادر   2.09.14 رقم  املرسوم 
 1 رقم  الوطنية  الطريق  متروك  من  متأصلة  أرضية  قطعة  بإخراج 
مبادلة  وإجراء  الخاص،  ملكها  إلى  وضمها  للدولة  العام  امللك  من 
العقاري عدد  الرسم  املتأصلة من  القطعة األرضية  عقارية بشأنها مع 
08/853513654 في ملكية السيد إبراهيم أمرير بإقليم الجديدة.................. 

إقليم)تيزنيت.)-)نزع) لكية)قطع)أرضية.

مرسوم رقم 2.21.234 صادر في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021( بإعالن 
إداوسمالل  بمركز  أسبوعي  سوق  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 
بجماعة تيزغران بإقليم تيزنيت وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا 
3655الغرض..................................................................................................... 

إقليم) لحسيمة.)-)نزع) لكية)قطع)أرضية.

مرسوم رقم 2.21.236 صادر في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث ملعب القرب بإقليم الحسيمة وبنزع 
 ......................................... 3655ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

مرسوم رقم 2.21.237 صادر في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث قاعة مغطاة بإقليم الحسيمة وبنزع 
 ......................................... 3656ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

مرسوم رقم 2.21.238 صادر في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021( بإعالن 
اكميل  بني  بجماعة  القرب  ملعب  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 
 .... 3656بإقليم الحسيمة وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

به) و لنظ7م) ملتعلق) على) لتصميم) -) ملش فقة) ت7ون7ت.) إقليم)
لتهيئة) ركز)جم7عة)عين)لكدح.

مرسوم رقم 2.21.300 صادر في 23 من رمضان 1442 )6 ماي 2021( باملوافقة 
جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على 
3657عين لكدح بإقليم تاونات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.................. 

إقليم) لحسيمة.)-)تجديد)إعالن) ملنفعة) لع7 ة.

مرسوم رقم 2.21.301 صادر في 23 من رمضان 1442 )6 ماي 2021( بتجديد 
إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي بإعادة بناء منشأة فنية على الطريق 
بين  الرابطة  حاليا(   610 رقم  الجهوية  )الطريق   5202 رقم  اإلقليمية 
 13+700 ن.ك  عند  إمزورن  عبر  الدريوش  إقليم  وحدود  هللا  عبد  بني 
 ........................................................ 3658بجماعة إمرابطن بإقليم الحسيمة.

تعيين)آ رين) س7عدين)ب7لصرف.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.19.21 صادر في 10 شعبان 1442 )24 مارس 2021( 
بتغيير وتتميم القرار رقم 3.125.19 الصادر في 23 من ربيع األول 1441 
3658)21 نوفمبر 2019( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم....... 

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قرار 

 )2021 أبريل  )فاتح   1442 شعبان  من   18 في  صادر   1100.21 رقم 

 ...................................... 3659بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم

في  صادر   1093.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

مساعد  آمر  بتعيين   )2021 أبريل  )فاتح   1442 شعبان  من   18

3661بالصرف................................................................................................... 

في  صادر   1094.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

مساعدين  آمرين  بتعيين   )2021 أبريل  )فاتح   1442 شعبان  من   18

361بالصرف ونواب عنهم............................................................................... 

العالي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم  قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير 

 970.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 27 من رجب 1442 )11 مارس 2021( بتعيين آمرين مساعدين 

3663بالصرف ونواب عنهم............................................................................... 

العالي  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم  قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير 

 971.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

مساعد  آمر  بتعيين   )2021 مارس   11(  1442 رجب  من   27 في  صادر 

3664بالصرف ونائب عنه................................................................................. 

 ملع7دالت)بين) لشه7د ت.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1000.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 26 من شعبان 1442 )9 أبريل 2021(  بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3665بين الشهادات.

إقليم) لحسيمة.)-) لتخلي)عن) لكية)قطع)أرضية.

في  صادر   1040.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  مقرر 

6 رمضان 1442 )19 أبريل 2021( بالتخلي عن ملكية القطع األرضية 

 .......... 3665الالزمة إلحداث مقبرة جماعية بجماعة أجدير بإقليم الحسيمة

نظ7م) شظفي) إلد ر ت) لع7 ة

نصشص)خ7صة

وز رة) ألوق7ف)و لشؤون) إلسال ية.

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 785.21 صادر في 8 شعبان 1442 

)22 مارس 2021( بتتميم القرار رقم 679.16 الصادر في فاتح جمادى 

لنظارات  الداخلي  التنظيم  شأن  في   )2016 مارس   10  (  1437 اآلخرة 

نفوذها  ودوائر  وعددها  اإلسالمية  الشؤون  ومندوبيات  األوقاف 

3670الترابي....................................................................................................... 

وز رة) لعد5.

قرار لوزير العدل رقم 1228.21 صادر في 27 من رمضان 1442 )10 ماي 2021( 

إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  وتأليف  بإحداث 

3671موظفي وزارة العدل................................................................................. 
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وز رة) القتص7د)و مل7لية)وإصالح) إلد رة.

في  صادر   1224.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
27 من رمضان 1442 )10 ماي 2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية 
املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة االقتصاد واملالية وإصالح 
3733اإلدارة - قطاع إصالح اإلدارة................................................................... 

في  صادر   1225.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية 
املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة االقتصاد واملالية وإصالح 
 .............................................. 3734اإلدارة - قطاع الشؤون العامة والحكامة.

وز رة) لتض7 ن)و لتنمية) الجتم7عية)و ملس7و ة)و ألسرة.

 1226.21 رقم  واألسرة  واملساواة  االجتماعية  والتنمية  التضامن  لوزيرة  قرار 
اللجان  وتأليف  بإحداث   )2021 أبريل   21( 1442 8 رمضان  في  صادر 
التضامن  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية 
3735والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة................................................... 

 ملجلس) ألعلى)للحس7ب7ت.

في  صادر   1227.21 رقم  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول  للرئيس  قرار 

اإلدارية  اللجان  وتأليف  بإحداث   )2021 أبريل   20(  1442 رمضان   7

3736املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي املحاكم املالية........................ 

 جلس) ملن7فسة

 1442 رمضان   6 في  صادر   2021/ /ق   30 عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

املراقبة   »Hasofa Holding« شركة  بتولي  املتعلق   )2021 أبريل   19(

لشركة  اململوكة  األسهم  مجموع  اقتناء  طريق  عن  املباشرة  الحصرية 

 »H&S Invest شركة  رأسمال  في   »SPE Capital )GP( Limited«

 .................»Aif Drop« وشركة »Alfa Lux« بواسطة شركة Holding«3738
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أبريل) )2))   ((2(  55( 2)ر ض7ن) في)  رسشم)رقم)2.19.903)ص7در)

بر  ج) لشق7ية) ن) قي7دة) لجنة) عمل) وطريقة) تركيبة) بتحديد)

 خ7طر) لكش رث) لطبيعية.

رئيس الحكومة،

للسنة   40.08 رقم  املالية  قانون  من  املكررة   16 املادة  على  بناء 

 1.08.147 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   ،2009 املالية 

بتاريخ 2 محرم 1430 )30 ديسمبر 2008(، كما وقع تغييرها وتتميمها 

2017، الصادر  73.16 للسنة املالية  15 من قانون املالية رقم  باملادة 

 1438 14 من رمضان  1.17.13 بتاريخ  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)9 يونيو 2017( ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 14 من محرم 1442 

)3 سبتمبر 2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 40.08 رقم  املالية  قانون  من  املكررة   16 املادة  ألحكام  تطبيقا 

مخاطر  من  الوقاية  برامج  قيادة  لجنة  تتألف  أعاله،  إليه  املشار 

عن  ممثل  يرأسها  التي  »اللجنة«،  بعده  املسماة  الطبيعية،  الكوارث 

السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية، من األعضاء التالي بيانهم :

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة باملالية ؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالفالحة وباملياه والغابات ؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة باملاء ؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالتعمير ؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره 

للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغالها.

املادة 2

الضرورة  دعت  وكلما  األقل،  على  السنة  في  مرتين  اللجنة  تجتمع 

أو بطلب من أحد أعضائها.  إلى ذلك، بدعوة من رئيسها بمبادرة منه 

ويحدد رئيس اللجنة تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.

املادة 3

على  أعضائها   )2/3( ثلثي  بحضور  صحيحة  بصفة  اللجنة  تجتمع 

األقل.

املادة 4

وفي  الحاضرين.  األعضاء  أصوات  بأغلبية  قراراتها  اللجنة  تتخذ 

حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

املادة 5

تحرر مداوالت اللجنة وقراراتها في محاضر توقع من لدن األعضاء 

الحاضرين.

تعمل اللجنة على تتبع تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

املادة 6

تتولى السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية مهام كتابة اللجنة.

أعمال  جدول  تيهئ  الغرض،  ولهذا  الرئيس.  اللجنة  كتابة  تساعد 

االجتماعات وتعرضه على الرئيس وتسهر على إرسال االستدعاءات 

توقيعها  وتعد محاضر االجتماعات وتعمل على  بها  املرفقة  والوثائق 

من قبل األعضاء الحاضرين وتمسك أرشيف اللجنة.

املادة 7

كيفيات  الخصوص  على  يحدد  داخليا  نظاما  اللجنة  أعضاء  يعد 

تنفيذ برامج الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية، املنجزة في إطار 

 16 املادة  بموجب  املحدث  الطبيعية  الكوارث  آثار  مكافحة  صندوق 

املكررة من قانون املالية رقم 40.08 للسنة املالية 2009.

املادة 8

الوقاية من مخاطر  برامج  تنفيذ  تقريرا سنويا حول  اللجنة  تعد 

املوالية  السنة  بداية  عند  أعضائها  إلى  وتوجهه  الطبيعية  الكوارث 

للسنة التي أعد برسمها التقرير املذكور.
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املادة 9

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 
وزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير التجهيز 
والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  ووزيرة  واملاء  واللوجيستيك  والنقل 
الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  والوزير  املدينة  وسياسة  واإلسكان 

املكلف بإدارة الدفاع الوطني كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 رمضان 1442 )20 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية ،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 

وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب

و لتنمية) لقروية) و لصيد) لبحر2) لشزير) لفالحة) قر ر) شترك)
و مل7لية) ووزير) القتص7د) ووزير) لد خلية) و لغ7ب7ت) و ملي7ه)
صفر) 55    9)) ن) في) ص7در) (2410.19 رقم) وإصالح) إلد رة)
على) وكيفي7ت) ملص7دقة) أوك57) بتحديد) ()(2 9 أكتشبر) ((8(

 ش7ريع) لتجميع) لفالحي)و نح)وه7د ت) لتجميع) لفالحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزير الداخلية،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر  الفالحي،  بالتجميع  املتعلق   04.12 رقم  القانون  على  بناء 
 1433 27 من شعبان  بتاريخ   1.12.15 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)17 يوليو 2012(، وال سيما املواد 4 و5 و9 و10 منه ؛

 1434 محرم  من   19 في  الصادر   2.12.490 رقم  املرسوم   وعلى 
بالتجميع  املتعلق   04.12 رقم  القانون  لتطبيق   )2012 ديسمبر   4(

الفالحي، وال سيما املادة 2 منه،

قرروا ما يلي :

املادة األولى

 ،2.12.490 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   2 للمادة  تطبيقا 
ع إيداع طلب املصادقة على مشروعه املتعلق بالتجميع  يجب على املجِمّ

الفالحي، مقابل وصل، لدى :

عين ضمن  - املديرية الجهوية للفالحة التي توجد استغالليات املجمَّ

مجال نفوذها الترابي ؛

الترابي  التي توجد ضمن مجال نفوذها  للفالحة  الجهوية  املديرية   -
بجهات  تواجدها  حالة  في  عين  املجمَّ من  عدد  أكبر  استغالليات 

مختلفة ؛

التثمين ضمن مجال  توجد وحدة  التي  للفالحة  الجهوية  املديرية   -
نفوذها الترابي، عندما ينجز مشروع التجميع الفالحي حول وحدة 

التثمين املذكورة.

يعتبر مكان إيداع الطلب بمثابة مكان توطين املشروع.

يرفق طلب املصادقة على مشروع التجميع الفالحي السالف الذكر 
بملف يتضمن الوثائق التالية :

ع : 1 - الوثائق املتعلقة بتحديد هوية املجّمِ

الوطنية 	  البطاقة  من  نسخة   : لألشخ7ص) لذ تيين  ب7لنسبة)
للتعريف ؛

ب7لنسبة)لألشخ7ص) العتب7ريين : نسخة من النظام األسا�ضي، 	 
وكذا نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ملمثلها القانوني.

2 - بطاقة تتعلق بمشروع التجميع الفالحي تتضمن :

- السلسلة املعنية بمشروع التجميع الفالحي ؛

- الجهة أو الجهات املعنية بمشروع التجميع الفالحي ؛

ع واملعنية  - عناصر تحديد االستغالليات املستغلة من قبل املجّمِ
القطيع رؤوس  عدد  أو  ومساحتها  موقعها  ال سيما   باملشروع، 

أو عدد خاليا النحل، حسب الحالة ؛

تجميعهم  املراد  الفالحين  عدد  سيما  ال  املشروع،  أهداف   -
املراد  النحل  خاليا  عدد  أو  القطيع  رؤوس  عدد  أو  واملساحة 

تجميعها، حسب الحالة، واملردودية أو اإلنتاجية املتوقعة ؛

ع ؛ - املؤهالت التقنية والتدبيرية للمجِمّ

- االستثمار التوقعي للمشروع، وعند االقتضاء، جدوله الزمني ؛ 

يتعلق  فيما  خاصة  عين،  املجمَّ لفائدة  ع  املجّمِ دور  وصف   -
باملساعدة والتأطير التقني وتسويق اإلنتاج ؛

- الفرص التي يتيحها املشروع من الناحية التقنية واالقتصادية 
واللوجستيكية.

عين املنخرطين في مشروع التجميع الفالحي تتضمن  3 - قائمة املجمَّ
بها  توجد  التي  والجماعة  واإلقليم  هويتهم،  بتحديد  املتعلقة  البيانات 

استغاللياتهم املعنية بمشروع التجميع الفالحي ؛

ع  املجّمِ بين  سيبرم  الذي  الفالحي  التجميع  عقد  مشروع   -  4
املنصوص  للشروط  العقد  مشروع  يستجيب  أن  ويجب  عين.  واملجمَّ

عليها في املادتين 9 و10 من القانون املشار إليه أعاله رقم 04.12.
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للتثمين،  وحدة  حول  يتمحور  الفالحي  التجميع  مشروع  كان  إذا 
هذه  موقع  تحديد  عناصَر  املشروع  بطاقة  أيضا،  تتضمن،  أن  وجب 

الوحدة ونوعها وطبيعتها وكذا طاقتها االستيعابية.

إذا كانت وحدة التثمين قد تم إنشاؤها، وجب اإلدالء بنسخة من 
االعتماد أو الترخيص على املستوى الصحي املطابق.

بنسخة  اإلدالء  وجب  اإلنشاء،  طور  في  التثمين  وحدة  كانت  إذا 
طبقا  املسلمة  املذكورة  الوحدة  إلنشاء  الضرورية  الوثائق  كل  من 

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 2

 تقوم لجنة تقنية يرأسها املدير الجهوي للفالحة للمديرية الجهوية 
للفالحة التابع لها مكان توطين املشروع أو ممثله وتتكون، على األقل، 
من ممثلي املصالح املعنية بمشاريع التجميع الفالحي املدرجة في جدول 

األعمال، بدراسة امللفات وتبت في شأن املصادقة على املشاريع.

كل  اجتماعاتها  لحضور  يدعو  أن  التقنية  اللجنة  لرئيس  يمكن 
شخص يرى فائدة في حضوره، اعتبارا ملعارفه أو كفاءاته في املجاالت 

التي تشملها مشاريع التجميع الفالحي. 

املكلف  للوزير  بمقرر  عملها  سير  وكيفيات  اللجنة  تأليف  يحدد 
بالفالحة.

املادة 3

تجتمع اللجنة املشار إليها في املادة 2 أعاله، بدعوة من رئيسها، كلما 
دعت الضرورة إلى ذلك، حسب طلبات املصادقة على مشاريع التجميع 

الفالحي املودعة.

يشكل كل اجتماع تعقده اللجنة موضوع محضر.

التجميع  مشروع  على  باملصادقة  يتعلق  قرار  كل  تعليل  يجب 
ع بكل وسيلة  الفالحي املعني وأن ُيبلغه املدير الجهوي للفالحة إلى املجّمِ
تثبت التوصل داخل أجل ال يتجاوز خمسة عشر )15( يوما من أيام 
بدراسة  قامت  التي  اللجنة  اجتماع  تاريخ  من  ابتداء  يحتسب  العمل، 

طلبه.  

املادة 4

 من أجل املصادقة على مشاريع التجميع الفالحي، تتحقق اللجنة 
الوثائق  2 أعاله، عالوة على دراسة  التقنية املنصوص عليها في املادة 

املكونة للملف املرفق بالطلب، مما يلي :

املطلوب  األدنى  للعدد  الفالحي  التجميع  مشروع  استيفاء   -
عين املنصوص عليه في امللحق رقم I بهذا القرار املشترك ؛ للمجمَّ

- أال تتجاوز مساحة االستغالليات أو عدد رؤوس القطيع أو عدد 
من   %50 نسبة  الحالة،  حسب  ع،  للمجّمِ التابعة  النحل  خاليا 
اإلجمالية  النحل  خاليا  عدد  أو  القطيع  رؤوس  عدد  أو  املساحة 

املعنية بمشروع التجميع الفالحي.

املادة 5

أجل  ومن  الفالحي  التجميع  مشروع  على  املصادقة  حالة  في 

يتمم  أن  ع  املجِمّ على  يجب  املطابقة،  التجميع  شهادة  على  الحصول 

ملفه في أجل أقصاه ثالثة )3( أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل 

بمقرر املصادقة املنصوص عليه في املادة 3 أعاله، بالوثائق التالية :

ع، تتضمن بيانات  عين، يوقع عليها املجّمِ 1 - القائمة النهائية للمجمَّ

استغاللياتهم  بها  توجد  التي  والجماعة  واإلقليم  هوياتهم،  تحديد 

خاليا  عدد  أو  القطيع  رؤوس  عدد  أو  املساحة  بيان  مع  الفالحية، 

عة، حسب الحالة، وكذا بنسخة رقمية للقائمة املذكورة ؛ النحل املجمَّ

عين  2 - نسخة من كل عقد للتجميع الفالحي يتم إبرامه مع املجمَّ

بالنسبة  ع،  للمجمَّ للتعريف  الوطنية  البطاقة  من  بنسخة  ترفق 

بالنسبة  األسا�ضي  النظام  من  وبنسخة  الذاتيين،  لألشخاص 

لألشخاص االعتباريين، وكذا بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف 

ومصادقا  موقعا  التجميع  عقود  تكون  أن  ويجب  القانوني.  ملمثلهم 

بالنسبة  ومختومة  عليها  وموقعا  الذاتيين  لألشخاص  بالنسبة  عليها 

لألشخاص االعتباريين. ويجب أال تقل مدة هذه العقود عن خمس )5( 

سنوات ؛

من  )2 البند  في  عليها  املنصوص  النهائية  املشروع  بطاقة   -  3 

املادة األولى أعاله، كما تمت املصادقة عليه من قبل اللجنة التقنية، 

اللجنة  رئيس  قبل  من  عليها  ومصادق  ع  املجِمّ طرف  من  عليها  موقع 

التقنية املذكورة.

املديرية  لدى  وصل،  مقابل  أعاله،  اليها  املشار  الوثائق  ودع 
ُ
ت

الجهوية للفالحة التابع لها مكان توطين املشروع، التي تقوم بدراسة 

الطلب وفق اآلجال وحسب الكيفيات املحددة بموجب دورية الوزير 

املكلف بالفالحة املنصوص عليها في املادة 10 أدناه.

إذا تبين خالل دراسة الطلب أن وثيقة واحدة أو أكثر من الوثائق 

َع  ناقصة أو غير مطابقة، تخبر املديرية الجهوية للفالحة املعنية املجِمّ

شهرا  يتجاوز  ال  أجل  داخل  وذلك  التوصل،  تثبت  وسيلة  بكل  بذلك 

إليها أعاله.  الوثائق املشار  إيداع  تاريخ  ابتداء من  )1( يحتسب  واحدا 

تاريخ  من  ابتداء  يحتسب   )1( واحد  شهر  أجل  على  ع  املجِمّ يتوفر 

التوصل لإلدالء بالوثائق املطلوبة.

بعد انصرام هذا األجل وفي حالة عدم اإلدالء بالوثائق املطلوبة، 

ُيرفض الطلب. ويبلغ هذا الرفض معلال إلى صاحب الطلب.

املادة 6

التجميع  بمشروع  معنية  للفالحة  جهوية  مديرية  كل  تصادق 

استغاللياتهم  توجد  الذين  عين  للمجمَّ النهائية  القائمة  على  الفالحي 

داخل نفوذها الترابي.
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لها مكان توطين املشروع  التابع  ترسل املديرية الجهوية للفالحة 
عين إلى وكالة التنمية الفالحية مرفقة بنسخة  القائمة النهائية للمجمَّ
من محضر املصادقة على املشروع من طرف اللجنة التقنية وشهادة 
النهائية  البطاقة  من  ونسخة  الفالحي  التجميع  مشروع  ملف  مطابقة 

للمشروع.

املادة 7

تمت  فالحي  تجميع  مشروع  لكل  الفالحية  التنمية  وكالة  تمنح   
املصادقة عليه وتم تنفيذ الشكليات املنصوص عليها في املواد 4 و5 و6 

أعاله في شأنه رقما تعريفيا وطنيا يالزمه طيلة مدة تنفيذه.

تمسك وكالة التنمية الفالحية سجال وطنيا للتجميع الفالحي تدون 
فيه جميع مشاريع التجميع الفالحي. وتقوم بإعداد شهادات التجميع 
املديرية إلى  إلكترونية  بطريقة  أو  ورقي  حامل  في  وترسلها   الفالحي 

ع  للمجّمِ تسليمها  قصد  املعنية  للفالحة  الجهوية  املديريات  أو 
املكلف  الوزير  بدورية  املحددة  للشكليات  طبقا  املعنيين،  عين  واملجمَّ

بالفالحة املنصوص عليها في املادة 10 أدناه.

املادة 8

الفالحي التجميع  عقود  من  أكثر  أو  واحد  عقد  فسخ  تم  إذا    
تسليم  بعد  الفالحي،  التجميع  مشروع  في  جدد  عون  مجمَّ انخرط  أو 
ع أن يخبر بذلك املديرية  شهادات التجميع الفالحي، وجب على املجّمِ
الجهوية للفالحة التابع لها مكان توطين املشروع. ويرفق هذا اإلخبار 
باملستندات التي تثبت فسخ العقد أو باملستندات املطلوبة املنصوص 

عليها في البند 2( من املادة 5 أعاله بالنسبة للمنخرطين الجدد.

ع إيداع  عين جدد، ال يمكن للمجّمِ عندما يتعلق األمر بانخراط مجمَّ
طلبه سوى مرتين في السنة.

املشروع  توطين  مكان  لها  التابع  للفالحة  الجهوية  املديرية  تخبر 
عين  املجمَّ بقائمة  االخبار  هذا  ويرفق  الفالحية.  التنمية  وكالة  بذلك 

عين الجدد، حسب الحالة. الذين تم فسخ عقودهم أو قائمة املجمَّ

عليه  املنصوص  السجل  بتحيين  الفالحية  التنمية  وكالة  تقوم 
املديرية إلى  عين  للمجمَّ املحينة  القائمة  وإرسال  أعاله   7 املادة   في 

أو املديريات الجهوية للفالحة املعنية.

الجدد  عين  للمجمَّ الفالحي  التجميع  شهادات  وإرسال  إعداد  يتم 
طبقا ملقتضيات املادة 7 أعاله.

عين عن العدد األدنى املطلوب بموجب امللحق  عندما يقل عدد املجمَّ
رقم I بهذا القرار املشترك، تصبح شهادات التجميع الفالحي املسلمة 
املديرية الفالحية  التنمية  وكالة  وتخبر  الغية.  عين  واملجمَّ ع   للمجّمِ

أو املديريات الجهوية للفالحة املعنية باملشروع بذلك التي تعمل على 
عين املعنيين. ع واملجمَّ إخبار املجّمِ

املادة 9

من  أكثر  أو  واحد  عنصر  تعديل  إلى  يرمي  طلب  كل  إيداع  يجب   
بطاقة  في  املدرجة  غير  الفالحي  التجميع  ملشروع  املكونة  العناصر 
طرف  من  أعاله،  األولى  املادة  من   )2 البند  في  إليها  املشار  املشروع 
ع لدى املديرية الجهوية للفالحة التابع لها مكان توطين املشروع. املجّمِ

التجميع  املطلوبة وتسليم شهادات  التعديالت  تتم املصادقة على 
بالنسبة  عليها  املنصوص  الكيفيات  نفس  وفق  الصلة  ذات  الفالحي 

للمصادقة على املشروع األولي ومنح الشهادات املعنية.

املادة 10

معالجة  وكيفيات  آجال  بالفالحة  املكلف  للوزير  بدورية  تحدد 
املعنية  املصالح  قبل  من  الفالحي  التجميع  بمشاريع  املتعلقة  امللفات 
ع  للمجّمِ الفالحي  التجميع  شهادات  ومنح  إخبار  كيفيات  وكذا 

عين. واملجمَّ

املادة 11

ووزير  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  املشترك  القرار  ينسخ 
في  الصادر   3073.14 رقم  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية 
12 من ذي القعدة 1435 )8 سبتمبر 2014( بتحديد أشكال وكيفيات 
التجميع  شهادات  وتسليم  الفالحي  التجميع  مشاريع  على  املصادقة 

الفالحي، كما تم تغييره وتتميمه.

املشترك  القرار  إطار  في  املسلمة  الفالحي  التجميع  شهادات  تظل 
السالف الذكر رقم 3073.14 صالحة إلى غاية انتهاء مدة صالحيتها.

في تاريخ نشر هذا القرار املشترك :

القرار  إطار  في  عليها  املصادق  الفالحي  التجميع  مشاريع  تظل   -
منح  بعد  يتم  لم  والتي   3073.14 رقم  الذكر  السالف  املشترك 
شهادات التجميع الفالحي الخاصة بها، خاضعة ملقتضيات القرار 

املشترك املذكور رقم 3073.14 ؛

املودعة  الفالحي  التجميع  مشاريع  على  املصادقة  طلبات  تخضع   -
والتي لم تتم املصادقة عليها بعد ملقتضيات هذا القرار املشترك.

املادة 12

 ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من صفر 1441 )28 أكتوبر 2019(.

وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

 وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*
*  *
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 ملحق 
ووزير الداخلية ووزير االقتصاد  والتنمية القروية واملياه والغابات بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري 

أشكال وكيفيات  ( بتحديد2019أكتوبر  28) 1441من صفر  29الصادر في  2410.19اإلدارة رقم وإصالح  واملالية
 ومنح شهادات التجميع الفالحي الفالحي املصادقة على مشاريع التجميع

------ 
 األهلية للمصادقة على مشاريع التجميع الفالحي  معايير 

عين األدنى لعدد ال  السالسل (*)لمجمَّ
 النباتية:السالسل  

 الحوامض  25
 الزيتون  30
 األشجار املثمرة  15
 العنب 15
 نخيل التمر  40
 زراعات الخضروات  10
 الفواكه الحمراء  10
 )القمح الصلب والقمح اللين والشعير( الحبوب الخريفية 40
 50األرز:

 الذرة(و )األرز، الحبوب الربيعية 
 30الذرة:
 القطاني  40
 الزراعات الزيتية  50

 الزراعات السكرية  (**) 
 بذور الحبوب  30
 بذور البطاطس  10
 بذور القطاني  20
 بذور الزراعات الزيتية  20
 الحوامض البيولوجية   7

 الزيتون البيولوجي   10
 زراعات الخضروات البيولوجية 7

 األركان  50
 الزعفران  20
 الورود العطرية  20
 السمسم  20
 الخروب  10
 الكمون  10

األرز : 50

الذرة : 50
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 النباتات العطرية والطبية املزروعة  10
 الصبار  20

 السالسل الحيوانية: 
 األبقار و/أو األغنام و/ أو املاعز )اللحوم الحمراء(  50
 اإلبل )اللحوم الحمراء( 30
 األبقار )حليب( 50
 املاعز )حليب( 50
 اإلبل )حليب( 20
 (الدواجن)لحوم الدواجن  20
 الدواجن )البيض(  8

 تربية النحل  30
 

عين ضمن أكثر أو واحدة تعاونية وجود حالة في)*( :  العدد  حساب في يؤخذ عدد منخرطي هذه التعاونية أو التعاونيات بعين االعتبار  ،املجمَّ
عين  .األدنى للمجمَّ

 
عين حسب الجهة بالنسبة يحدد *( : *)   :في الجدول التالي للزراعات السكريةالعدد األدنى للمجمَّ

عين  الجهة العدد األدنى للمجمَّ
القنيطرة-سال-الرباط    

 الشمندر السكري - 3000
 قصب السكر  - 2000

الحسيمة-تطوان-طنجة    
 الشمندر السكري - 1000
 قصب السكر  - 1000
(الشمندر السكري)سطات -الدار البيضاء 3000  
(الشمندر السكري)خنيفرة -بني مالل 3000  
(الشمندر السكري)الشرق  500  

 
 

 لسالسل) لحيش نية):

6 
 

 ملحق 
ووزير الداخلية ووزير االقتصاد  والتنمية القروية واملياه والغابات بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري 

أشكال وكيفيات  ( بتحديد2019أكتوبر  28) 1441من صفر  29الصادر في  2410.19اإلدارة رقم وإصالح  واملالية
 ومنح شهادات التجميع الفالحي الفالحي املصادقة على مشاريع التجميع

------ 
 األهلية للمصادقة على مشاريع التجميع الفالحي  معايير 

عين األدنى لعدد ال  السالسل (*)لمجمَّ
 النباتية:السالسل  

 الحوامض  25
 الزيتون  30
 األشجار املثمرة  15
 العنب 15
 نخيل التمر  40
 زراعات الخضروات  10
 الفواكه الحمراء  10
 )القمح الصلب والقمح اللين والشعير( الحبوب الخريفية 40
 50األرز:

 الذرة(و )األرز، الحبوب الربيعية 
 30الذرة:
 القطاني  40
 الزراعات الزيتية  50

 الزراعات السكرية  (**) 
 بذور الحبوب  30
 بذور البطاطس  10
 بذور القطاني  20
 بذور الزراعات الزيتية  20
 الحوامض البيولوجية   7

 الزيتون البيولوجي   10
 زراعات الخضروات البيولوجية 7

 األركان  50
 الزعفران  20
 الورود العطرية  20
 السمسم  20
 الخروب  10
 الكمون  10
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قر ر) شترك)لشزير) لفالحة)و لصيد) لبحر2)و لتنمية) لقروية)و ملي7ه)و لغ7ب7ت)ووزير) لد خلية)ووزير) القتص7د)و مل7لية)وإصالح)

9 2)()بتحديد) ب7لغ) لدعم) ملمنشح)ملش7ريع) لتجميع) 9)) ن)صفر) 55  )8))أكتشبر) في)  إلد رة)رقم)2411.19)ص7در)

 لفالحي)ونسبه)وأسقفه)وكيفي7ت)أد ئه.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير الداخلية،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

من  27 بتاريخ   1.12.15 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الفالحي،  بالتجميع  املتعلق   04.12 رقم  القانون  على   بناء 

شعبان 1433 )17 يوليو 2012(، وال سيما املادتين 2 و6 منه ؛

لالستثمارات  ميثاق  بمثابة   )1969 يوليو   25(  1389 األولى  جمادى   10 في  الصادر   1.69.25 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

الفالحية، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املادتين 2 و3 منه ؛

لفائدة  الدولة  تشجيعات  بتنظيم  ديسمبر2009(   30(  1431 محرم  من   13 في  الصادر   2.09.600 رقم  املرسوم  وعلى 

االستثمارات الفالحية املنجزة في إطار مشاريع التجميع، وال سيما املادة 2 منه ؛

وعلى املرسوم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1406 )31 ديسمبر 1985( املحددة بموجبه إجراءات توزيع اإلعانة 

املالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف اإلنتاج الفالحي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد 

واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2410.19 الصادر في 29 من صفر 1441 )28 أكتوبر 2019( بتحديد أشكال وكيفيات املصادقة على 

مشاريع التجميع الفالحي وتسليم شهادات التجميع الفالحي،

قرروا ما يلي :

املادة األولى

تمنح الدولة املساعدة املالية املنصوص عليها في املادة الثانية من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.09.600، وفق املسطرة 

املحددة في املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.85.891، ملشاريع التجميع الفالحي املبينة في املادة 2 من هذا القرار املشترك على 

شكل :

ع لفائدة املجمعين بغية  1 - دعم جزافي لتشجيع التجميع الفالحي من أجل املساعدة واملواكبة التقنية املقدمة من لدن املجّمِ

بلوغ األهداف املسطرة في مشروع التجميع الفالحي املعني ؛

2 - دعم بنسب تفضيلية لالستثمارات املنجزة في مجال اقتناء األدوات الفالحية و/أو معدات تربية املاشية و/أو التجهيز 

بأنظمة الري املوضعي أو الري التكميلي.

املادة 2 

تحدد في الجدولين I وII التاليين املبالغ األحادية التي يتم على أساسها حساب الدعم الجزافي لتشجيع التجميع الفالحي املشار 

إليه في البند 1 من املادة األولى أعاله :
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 ملب7لغ) ألح7دية)لحس7ب) لدعم  لجز في)لتشجيع  لتجميع) لفالحي)ب7لنسبة)للسالسل) لنب7تية

 ملبلغ) ألح7د2
فئة) شروع) لتجميع) لفالحي

 ملس7ح7ت) لصغرى)*)  ملس7ح7ت) ملتشسطة))*) ملس7ح7ت) لكبرى))*)

750 درهما للهكتار 1500 درهم للهكتار 2250 درهما للهكتار مشروع تجميع الحوامض حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل

البور : 225درهما للهكتار البور : 450درهما للهكتار البور : 675 درهما للهكتار
مشروع تجميع الزيتون حول وحدة لعصر الزيتون و/أو لتصبير الزيتون

السقي : 550 درهما للهكتار السقي : 1100 درهم للهكتار السقي: 1650 درهما للهكتار

750 درهما للهكتار 1500 درهم للهكتار 2250 درهما للهكتار مشروع تجميع األشجار املثمرة حول وحدة للتبريد و/أو للتوضيب و/أو للتحويل

750 درهما للهكتار 1500 درهم للهكتار 2250 درهما للهكتار مشروع تجميع العنب حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل

1500 درهم للهكتار أو 3000 درهم للهكتار أو 4500 درهم للهكتار أو
مشروع تجميع نخيل التمر حول وحدة للتوضيب و/أو للتبريد و/أو للتحويل

1500 درهم لكل 80 نخلة )**( 3000 درهم لكل 80 نخلة )**( 4500 درهم لكل 80 نخلة )**(

1750 درهما للهكتار 3500 درهم للهكتار 5250 درهما للهكتار مشروع تجميع زراعات الخضروات حول وحدة للتبريد و/أو للتجميد و/أو للتوضيب و/أو للتحويل

1750 درهما للهكتار 3500 درهم للهكتار 5250 درهما للهكتار مشروع تجميع الفواكه الحمراء حول وحدة للتوضيب و/أو للتجميد و/أو للتحويل

البور: 200 درهم للهكتار البور : 400 درهم للهكتار البور : 600 درهم للهكتار حول وحدة لتخزين  الشعير(  الطري،  القمح  الصلب،  )القمح  مشروع تجميع الحبوب الخريفية 

السقي : 275 درهما للهكتارالحبوب و/أو للتحويل السقي : 550 درهما للهكتار السقي : 825 درهما للهكتار

األرز : 400 درهم للهكتار األرز : 800 درهم للهكتار األرز : 1200 درهم للهكتار الحبوب حول وحدة لتخزين  الذرة(  )األرز،  السقوية  الربيعية باملناطق   مشروع تجميع الحبوب 

الذرة:  275درهما للهكتارو/أو للتحويل  الذرة : 550 درهما للهكتار الذرة : 825 درهما للهكتار

250 درهما للهكتار 500 درهم للهكتار 750 درهما للهكتار مشروع تجميع القطاني حول وحدة للتخزين و/أو للتوضيب و/أو للتحويل

م
َّ
1955 درهما للطن من اإلنتاج املسل مشروع تجميع الزراعات الزيتية حول وحدة لعصر الحبوب الزيتية

مشروع تجميع الزراعات السكرية حول وحدة للتحويل )***( 825 درهما للهكتار 550درهما للهكتار 275درهما للهكتار

500 درهم للهكتار 1000 درهم للهكتار مشروع تجميع البذور املعتمدة للحبوب حول وحدة للتوضيب 1500درهم للهكتار

2000 درهم للهكتار 4000 درهم للهكتار 6000 درهم للهكتار مشروع تجميع البذور املعتمدة للبطاطس حول وحدة للتبريد و/أو للتوضيب

500 درهم للهكتار 1000 درهم للهكتار 1500 درهم للهكتار مشروع تجميع البذور املعتمدة للقطاني حول وحدة للتوضيب

1000 درهم للهكتار 2000 درهم للهكتار 3000 درهم للهكتار مشروع تجميع البذور املعتمدة للزراعات الزيتية حول وحدة للتوضيب

1000 درهم للهكتار 2000 درهم للهكتار 3000 درهم للهكتار مشروع تجميع الحوامض البيولوجية حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل

475 درهما للهكتار 950 درهما للهكتار 1425 درهما للهكتار مشروع تجميع الزيتون البيولوجي حول وحدة لعصر الزيتون و/أو لتصبير الزيتون

2000 درهم للهكتار 4000 درهم للهكتار 6000 درهم للهكتار للتجميد و/أو  للتوضيب  و/أو  للتبريد  وحدة  حول  البيولوجية  الخضروات  زراعات  تجميع   مشروع 

و/أو للتحويل 

م
َّ
500 درهم للطن من اإلنتاج املسل مشروع تجميع األركان حول وحدة للتكسير و/أو للعصر و/أو للتحويل

2500 درهم للهكتار 5000 درهم للهكتار 7500 درهم للهكتار مشروع تجميع الزعفران حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل

2500 درهم للهكتار 5000 درهم للهكتار 7500 درهم للهكتار مشروع تجميع الورود العطرية حول وحدة للتحويل و/أو للتوضيب

1000 درهم للهكتار 2000 درهم للهكتار 3000 درهم للهكتار مشروع تجميع السمسم حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل

750 درهما للهكتار 1500 درهم للهكتار 2250 درهم للهكتار مشروع تجميع الخروب حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل

1000 درهم للهكتار 2000 درهم للهكتار 3000 درهم للهكتار مشروع تجميع الكمون حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل

1000 درهم للهكتار 2000 درهم للهكتار 3000 درهم للهكتار مشروع تجميع النباتات العطرية والطبية املزروعة حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل.

1000 درهم للهكتار 2000 درهم للهكتار 3000 درهم للهكتار مشروع تجميع الصبار حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل

عة )الصغرى واملتوسطة والكبرى( كما يلي: )*( تحدد فئات املساحات املجمَّ
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 ملس7ح7ت) لكبرى ملس7ح7ت) ملتشسطة ملس7ح7ت) لصغرى لسلسلة

تفوق 50 هكتاراتفوق 10 هكتارات وتقل عن 50 هكتارا أو تعادلهاتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهاالحوامض

تفوق 50 هكتاراتفوق 10 هكتارات وتقل عن 50 هكتارا أو تعادلهاتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهاالزيتون

تفوق 10 هكتاراتتفوق 5 هكتارات وتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهاتقل عن 5 هكتارات أو تعادلهااألشجار املثمرة

تفوق 10 هكتاراتتفوق 5 هكتارات وتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهاتقل عن 5 هكتارات أو تعادلهاالعنب

تفوق 5 هكتاراتتفوق هكتارين )2( وتقل عن 5 هكتارات أو تعادلهاتقل عن هكتارين )2( أو تعادلهمانخيل التمر

تفوق 20 هكتاراتفوق 5 هكتارات وتقل عن 20 هكتارا أو تعادلهاتقل عن 5 هكتارات أو تعادلهازراعات الخضروات 

تفوق 10 هكتاراتتفوق 5 هكتارات وتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهاتقل عن 5 هكتارات أو تعادلهاالفواكه الحمراء

تفوق 50 هكتاراتفوق 10 هكتارات وتقل عن 50 هكتارا أو تعادلهاتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهاالحبوب

تفوق 50 هكتاراتفوق 10 هكتارات وتقل عن 50 هكتارا أو تعادلهاتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهاالقطاني

تفوق 50 هكتاراتفوق 10 هكتارات وتقل عن 50 هكتارا أو تعادلهاتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهاالزراعات السكرية

تفوق 50 هكتاراتفوق 10 هكتارات وتقل عن 50 هكتارا أو تعادلهاتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهابذور الحبوب

تفوق 10 هكتاراتتفوق 5 هكتارات وتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهاتقل عن 5 هكتارات أو تعادلهابذور البطاطس

تفوق 20 هكتاراتفوق 10 هكتارات وتقل عن 20 هكتارا أو تعادلهاتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهابذور القطاني

تفوق 20 هكتاراتفوق 10 هكتارات وتقل عن 20 هكتارا أو تعادلهاتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهاالحوامض البيولوجية

تفوق 20 هكتاراتفوق 10 هكتارات وتقل عن 20 هكتارا أو تعادلهاتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهاالزيتون البيولوجي

تفوق 5 هكتاراتتفوق هكتارين )2( وتقل عن 5 هكتارات أو تعادلهاتقل عن هكتارين )2( أو تعادلهمازراعات الخضروات البيولوجية

تفوق هكتارين )2(تفوق هكتار واحد وتقل عن هكتارين )2( أو تعادلهماتقل عن هكتار واحد )1( أو تعادلهالزعفران

تفوق هكتارين )2(تفوق هكتار واحد وتقل عن هكتارين )2( أو تعادلهماتقل عن هكتار واحد )1( أو تعادلهالورود العطرية

تفوق 20 هكتاراتفوق 5 هكتارات وتقل عن 20 هكتارا أو تعادلهاتقل عن 5 هكتارات أو تعادلهاالسمسم

تفوق 20 هكتاراتفوق 10 هكتارات وتقل عن 20 هكتارا أو تعادلهاتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهاالخروب

تفوق 10 هكتاراتتفوق 5 هكتارات وتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهاتقل عن 5 هكتارات أو تعادلهاالكمون

تفوق 10 هكتاراتتفوق 5 هكتارات وتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهاتقل عن 5 هكتارات أو تعادلهاالنباتات العطرية والطبية

تفوق 10 هكتاراتتفوق 5 هكتارات وتقل عن 10 هكتارات أو تعادلهاتقل عن 5 هكتارات أو تعادلهاالصبار

)**( بالنسبة ملشاريع التجميع الفالحي في سلسلة نخيل التمر، يتم حساب الدعم الجزافي :

عة ذات كثافة تعادل أو تفوق 80 نخلة في الهكتار؛ - للهكتار بالنسبة للمساحات املجمَّ

عة ذات كثافة تقل عن 80 نخلة في الهكتار وبالنسبة لنخيل التمر املوجود داخل الواحات. - بشكل تناسبي مع عدد نخيل التمر بالنسبة للمساحات املجمَّ

)***( بالنسبة ملشاريع التجميع الفالحي املتعلقة بالزراعات السكرية حول وحدة للتحويل، يمنح الدعم الجزافي على أساس املساحات اإلضافية مقارنة مع الوضعية املرجعية املتمثلة في معدل املساحات 

املزروعة خالل املواسم الفالحية لـ 2010 و2011 و2012، كما يلي :
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 تشسط) ملس7حة) ملزروعة)خال5) ملش سم) لفالحية) لثالث)2 2))و  2))و) 2)

 س7حة)قصب) لسكر))ب7لهكت7ر( س7حة) لشمندر) لسكر2))ب7لهكت7ر( لجهة

895 37211 6الغرب

–821 13دكالة

–524 13تادلة

633 5173 2اللوكوس

-221 4ملوية

*  *  *
II(5لجدو 

 ملب7لغ) ألح7دية)لحس7ب) لدعم  لجز في)لتشجيع) لتجميع) لفالحي)ب7لنسبة)للسالسل  لحيش نية

فئة) شروع) لتجميع) لفالحي
 ملبلغ) ألح7د2

 لقطيع) لكبير))*( لقطيع) ملتشسط))*( لقطيع) لصغير))*(

املاعز  و/أو  األغنام  و/أو  لألبقار  الحمراء  اللحوم  تجميع  مشروع 

حول وحدة للتسمين و/أو مجزرة

525 درهما للرأس بالنسبة لألبقار

150 درهما للرأس بالنسبة لألغنام واملاعز

350 درهما للرأس بالنسبة لألبقار

100 درهم للرأس بالنسبة لألغنام واملاعز

175 درهما للرأس بالنسبة لألبقار

50 درهما للرأس بالنسبة لألغنام واملاعز

مشروع تجميع اللحوم الحمراء لإلبل حول وحدة للتسمين و/

أو مجزرة

400 درهم للرأس800 درهم للرأس1200 درهم للرأس

140 درهما للرأس280 درهما للرأس420 درهما للرأسمشروع تجميع حليب األبقار حول وحدة لتحويل الحليب

50 درهما للرأس100 درهم للرأس150 درهما للرأسمشروع تجميع حليب املاعز حول وحدة لتحويل الحليب

450 درهما للرأس900 درهم للرأس1350 درهما للرأسمشروع تجميع حليب اإلبل حول وحدة لتحويل الحليب

ممشروع تجميع لحوم الدواجن حول مجزرة للدواجن
َّ
م1500 درهم للطن من اإلنتاج املسل

َّ
م1000 درهم للطن من اإلنتاج املسل

َّ
500 درهم للطن من اإلنتاج املسل

ممشروع تجميع بيض االستهالك حول وحدة لتوضيب البيض
َّ
م300 درهم للطن من اإلنتاج املسل

َّ
م200 درهم للطن من اإلنتاج املسل

َّ
100 درهم للطن من اإلنتاج املسل

ممشروع تجميع بيض االستهالك حول وحدة للتحويل
َّ
م600 درهم للطن من اإلنتاج املسل

َّ
م400 درهم للطن من اإلنتاج املسل

َّ
200 درهم للطن من اإلنتاج املسل

وتوضيب  الستخراج  وحدة  حول  النحل  تربية  تجميع  مشروع 

العسل )منحلة(

م
َّ
م11250 درهم للطن من اإلنتاج املسل

َّ
م7500 درهم للطن من اإلنتاج املسل

َّ
3750 درهم للطن من اإلنتاج املسل

ع )الصغير واملتوسط والكبير( كما يلي : )*( تحدد فئات القطيع املجمَّ

 لقطيع) لكبير لقطيع) ملتشسط لقطيع) لصغير لسلسلة

يفوق 60 رأسايفوق 20 رأسا ويقل عن أو يعادل 60 رأسايقل عن 20 رأسا أو يعادلهاللحوم الحمراء لألبقار 

يفوق 150 رأسايفوق 60 رأسا ويقل عن أو يعادل 150 رأسايقل عن 60 رأسا أو يعادلهاللحوم الحمراء لألغنام واملاعز 

يفوق 60 رأسايفوق 20 رأسا ويقل عن أو يعادل 60 رأسايقل عن 20 رأسا أو يعادلهاللحوم الحمراء لإلبل 

يفوق 20 رأسايفوق 5 رؤوس ويقل عن أو يعادل 20 رأسايقل عن 5 رؤوس أو يعادلهحليب األبقار 

يفوق 30 رأسايفوق 10 رؤوس ويقل عن أو يعادل 30 رأسايقل عن أو يعادل 10 رؤوسحليب املاعز 

يفوق 60 رأسايفوق 20 رأسا ويقل عن أو يعادل 60 رأسايقل عن أو يعادل 20 رأساحليب اإلبل 

يفوق 200000 طائريفوق 30000 طائر ويقل عن أو يعادل 200000 طائريقل عن أو يعادل 30000 طائرلحوم الدواجن 

يفوق 100000 طائريفوق 50000 طائر ويقل عن أو يعادل 100000 طائريقل عن أو يعادل 50000 طائربيض االستهالك

يفوق 50 خلية نحليفوق 10 خاليا ويقل عن أو يعادل 50 خلية نحليقل عن أو يعادل 10 خاليا للنحلتربية النحل 
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املادة 3

ع كما يلي :  يمنح الدعم الجزافي لتشجيع التجميع الفالحي لفائدة املجّمِ

- بالنسبة ملشاريع التجميع الفالحي املتعلقة بالزراعات الزيتية حول وحدة للعصر، يمنح هذا الدعم على ثالثة أشطر،   1

ع والتي تمت املصادقة عليها أو مراجعتها طبقا ملقتضيات القرار املشترك  عين املقدمة سنويا من قبل املجّمِ بناء على لوائح املجمَّ

السالف املشار إليه أعاله رقم 2410.19، خالل السنوات الثالث األولى لتسليم إنتاج مشروع التجميع الفالحي املعني، كما يلي :

عين ؛ - الشطر األول : 1050 درهما للطن عند متم السنة األولى لتسليم اإلنتاج من قبل املجمَّ

عين ؛ - الشطر الثاني : 535 درهما للطن عند متم السنة الثانية لتسليم اإلنتاج من قبل املجمَّ

عين ؛ - الشطر الثالث : 370 درهما للطن عند متم السنة الثالثة لتسليم اإلنتاج من قبل املجمَّ

أشطر،  ثالثة  الجزافي على  الدعم  يمنح هذا  أعاله،   1 البند  في  إليها  املشار  تلك  غير  الفالحي،  التجميع  ملشاريع  بالنسبة   -  2

ع والتي تمت املصادقة عليها أو مراجعتها طبقا ملقتضيات القرار املشترك  عين املقدمة سنويا من قبل املجّمِ بناء على لوائح املجمَّ

السالف الذكر أعاله رقم 2410.19، خالل السنوات الثالث األولى لتسليم إنتاج مشروع التجميع الفالحي املعني، كما يلي :

عين ؛ - الشطر األول : الثلث )1/3( عند متم السنة األولى لتسليم اإلنتاج من قبل املجمَّ

عين ؛ - الشطر الثاني : الثلث )1/3( عند متم السنة الثانية لتسليم اإلنتاج من قبل املجمَّ

عين. - الشطر الثالث : الثلث )1/3( عند متم السنة الثالثة لتسليم اإلنتاج من قبل املجمَّ

املادة 4

نفس في  إليها  املشار  األشطر  من  شطر  كل  أجل  متم  عند  أعاله   3 املادة  في  إليها  أشطر الدعم الجزافي املشار  صرف   يتم 

املادة 3 بناء على معاينة اإلنجاز التي تقوم بها املصالح املختصة للمديرية الجهوية للفالحة التابع لها مكان توطين مشروع التجميع 

الفالحي. ويجب أن تتضمن معاينة اإلنجاز املعلومات التالية :

عين الذين سلموا الكمية املتفق عليها في عقد التجميع عند متم السنة املنصرمة، استنادا إلى السجل اإلسمي 
ٙ

1 - الئحة املجّم

املنصوص عليه في البند 3 من املادة 8 أدناه ؛

عين املشار إليهم في البند 1 أعاله ؛ 
ٙ

2 - املساحة/عدد رؤوس القطيع/عدد خاليا النحل املتعاقد بشأنها مع املجّم

عين، خاصة فيما يتعلق باملساعدة واملواكبة التقنية. ع بخصوص تدخالته لفائدة املجمَّ 3 - إنجازات املجّمِ

الفالحية،  السلسلة  نفس  في  مختلفة  وحدات  حول  فالحي  تجميع  مشروع  من  ألكثر  تقديمه  حال  في  ع،  للمجّمِ يمكن  ال 

عين وبالنسبة لنفس املساحة/عدد رؤوس القطيع/ ع أو املجمَّ االستفادة من الدعم الجزافي إال مرة واحدة، بالنسبة لنفس املجمَّ

عدد خاليا النحل.

املادة 5

ع بالنسبة للمساحات/عدد رؤوس القطيع/ يمنح الدعم بنسب تفضيلية املشار إليه في البند 2 من املادة األولى أعاله للمجّمِ

عين بالنسبة لالستثمارات املنجزة في إطار مشروع للتجميع الفالحي في جميع السالسل 
ٙ

عدد خاليا النحل التي يستغلها وكذا للمجّم

الفالحية، بما في ذلك املشاريع غير الواردة في الجدولين I و II أعاله، شريطة أن تنجز هذه املشاريع حول وحدة للتثمين. وتتعلق 

هذه االستثمارات بما يلي :

- التجهيز بأنظمة الري املوضعي أو الري التكميلي ؛

- اقتناء األدوات الفالحية ؛

- اقتناء معدات تربية املاشية.
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يمنح هذا الدعم على شطرين كما يلي :

•  لشطر) ألو5 : يتم حساب املبلغ بناًء على النسب واألسقف املحددة في الجداول III وIV وV وVI أدناه. ويمنح هذا الشطر بعد إنجاز االستثمار 

املراد دعمه ؛

•  لشطر) لث7ني : يتم حساب املبلغ بناًء على النسب واألسقف املحددة في الجداول III وIV وV وVI أدناه. يمنح هذا الشطر عند متم السنة األولى 

ع. ويمنح هذا الشطر، بالنسبة  عين من طرف املجّمِ عين، بناء على إبراء مسلم لهذه الغاية لفائدة املجمَّ ع من طرف املجمَّ لتسليم اإلنتاج للمجّمِ

ع قد أوفى بالتزاماته  مة له من طرف املديرية الجهوية للفالحة التابع لها مكان توطين املشروع، تبين أن املجّمِ
َّ
ع، على أساس شهادة مسل للمجّمِ

عين. فيما يخص تقديم املساعدة واملواكبة التقنية للمجمَّ

*  *  *
III(5لجدو 

نسب)وأسقف) لدعم)بنسب)تفضيلية)ب7لنسبة ملش7ريع) لتجهيز)بنظ7م) لر2) ملشضعي

 لشطر) ألو5 لشطر) لث7ني
 لنسبة)

 إلجم7لية)

للدعم))%)

نشعية) لعملية
سقف) لدعم)ب7لدرهم

نسبة  إلع7نة

)%) ن)كلفة)

 القتن7ء(

سقف) لدعم)ب7لدرهم

نسبة  إلع7نة

)%) ن)كلفة)

 القتن7ء(

300 درهم للمتر الخطي من العمق

20%

1.100 درهم للمتر الخطي من العمق

80% 100%

حفر وتبطين اآلبار

500 درهم للمتر الخطي من العمق 2.000 درهم للمتر الخطي من العمق حفر وتبطين الثقوب

1.000 درهم للكيلوواط من القدرة املنشأة

4.000 درهم للكيلوواط من القدرة املنشأة

التزويد بمعدات ضخ مياه الري وتركيبها، بما في ذلك املستلزمات 

الخاصة بإرساء املضخات، وأشغال الهندسة املدنية وبناء مآو 

ملحطات الضخ

التخزين  طاقة  من  املكعب  للمتر  درهما   25

بالنسبة للفالحين الصغار )املساحة تقل عن 

5 هكتارات أو تعادلها(

التخزين  طاقة  من  املكعب  للمتر  دراهم   5

بالنسبة للفالحين اآلخرين

35 درهما للمتر املكعب من طاقة التخزين تهيئة صهاريج تخزين مياه الري بما في ذلك تكسيتها

بالنسبة  مجهز  هكتار  لكل  درهم   5.400

 5 عن  تقل  )املساحة  الصغار  الفالحين 

هكتارات أو تعادلها(

بالنسبة  مجهز  هكتار  لكل  درهم   1.400

الفالحين اآلخرين

5.600 درهم لكل هكتار مجهز.

تصفية  معدات   : وتركيبها  الرئيسية  املحطات  بمعدات  التزويد 

الشبكة  داخل  والكيماوية  املخصبة  املواد  وحقن  الري  مياه 

التحكم  وأجهزة  والضبط  التحكم  وأجهزة  الربط  ومستلزمات 

تدبير  املصافي،  غسل  بعد،  عن  التحكم  )معدات  األتوماتكي 

عملية التخصيب، التحكم في آالت الضخ، التحكم عن بعد وعد 

كمية املياه( بما فيها بناء مآو للمحطات الرئيسية

2.400 درهم للهكتار املجهز 9.600 درهم للهكتار املجهز
ذلك  في  بما  وتركيبها  الري  مياه  وتوزيع  جر  بقنوات  التزويد 

مستلزمات الربط وأجهزة املراقبة والتحكم 

3.400 درهم للهكتار املجهز 13.600 درهم للهكتار املجهز
التزويد باألنابيب وموزعات ماء السقي بالحقل وتركيبها بما فيها 

مستلزمات الربط

لالستفادة من هذا الدعم، يجب أن تكون مشاريع الري املوضعي مجهزة بنظام قياس املياه.

ال يمكن أن يتجاوز مبلغ الدعم اإلجمالي املمنوح 36.000 درهم للهكتار املجهز بالنسبة للشطر األول و9.000 درهم للهكتار املجهز بالنسبة 

للشطر الثاني. وفي حالة بناء صهريج لتخزين مياه الري، يمكن الرفع من هذا السقف بمبلغ يناسب السقف املحدد في الجدول III أعاله، دون أن 

يتعدى هذا املبلغ 16.000 درهم للهكتار املجهز بالنسبة للشطر األول و4.000 درهم للهكتار املجهز بالنسبة للشطر الثاني.

*  *  *
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IV(5لجدو 

نسب)وأسقف) لدعم)بنسب)تفضيلية)ملش7ريع) لتجهيز)بنظ7م) لر2) لتكميلي

 لشطر) ألو5 لشطر) لث7ني

نشعية) لعملية
سقف) لدعم)ب7لدرهم

نسبة  إلع7نة

)%) ن)كلفة)

 القتن7ء(

سقف) لدعم)ب7لدرهم

نسبة  إلع7نة

)%) ن)كلفة)

 القتن7ء(

 لنسبة) إلجم7لية)

للدعم))%)

320 درهم للمتر الخطي من العمق

20%

800 درهم للمتر الخطي من العمق

50% 70%

حفر وتبطين اآلبار

480 درهم للمتر الخطي من العمق 1.200 درهم للمتر الخطي من العمق حفر وتبطين الثقوب

القدرة من  للكيلووات  درهم   1.000 

املنشأة
2.500 درهم للكيلووات من القدرة املنشأة

ذلك  في  بما  وتركيبها  الري  مياه  ضخ  بمعدات  التزويد 

املدنية  الهندسة  وأشغال  الضخ  محطة  إرساء  مستلزمات 

وبناء مآو ملحطات الضخ وعد كمية املياه.

طاقة  من  املكعب  للمتر  دراهم   8

التخزين
20 درهما للمتر املكعب من طاقة التخزين تهيئة صهاريج تخزين مياه الري بما في ذلك التكسية

1.400 درهم للهكتار املجهز 3.500 درهم للهكتار املجهز

تزويد املحطات الرئيسية بمعدات تصفية مياه الري وحقن 

في  بما  وتركيبها،  الشبكة  داخل  والكيماوية  املخصبة  املواد 

ذلك بناء مآو للمحطات الرئيسية

3.200 درهم للهكتار املجهز 8.000 درهم للهكتار املجهز
والرشاشات  الري  مياه  ملوزعات  الحاملة  باألنابيب  التزويد 

واألذرع املحورية والخطية وبكل جهاز مماثل وتركيبه.

لالستفادة من هذا الدعم، يجب أن تكون مشاريع الري التكميلي مجهزة بنظام قياس املياه.

ال يمكن أن يتجاوز مبلغ الدعم اإلجمالي املمنوح 20.000 درهم للهكتار املجهز بالنسبة للشطر األول و8.000 درهم للهكتار املجهز بالنسبة 
للشطر الثاني. وفي حالة ضرورة بناء صهريج لتخزين مياه الري، يمكن الرفع من هذا السقف بمبلغ يناسب السقف املحدد في الجدول IV أعاله، 

دون أن يتجاوز هذا املبلغ 10.000 درهم للهكتار املجهز بالنسبة للشطر األول و4.000 درهم للهكتار املجهز بالنسبة للشطر الثاني.

*  *  *
V(5لجدو 

نسب وأسقف) لدعم وعدد) لشحد ت) ملؤهلة)للدعم)بنسب)تفضيلية)القتن7ء) ملعد ت) لفالحية)

1 -األدوات الضخمة :

1.1 - الجرارات

 لجر ر ت/)حسب) لقشة) لفعلية)للمحرك) )
 لنسبة) إلجم7لية)

للدعم))%)

 لشطر) لث7ني لشطر) ألو5

عدد) لشحد ت) لتي)يمكنه7) الستف7دة) ن)

نسبة) الع7نة إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) الع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

نسبة) الع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) الع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

جر ر ت)ثن7ئية) لدفع)بعجلتين) حركتين):)

- أقل من 50 حصانا

- من 50 إلى أقل من 70 حصانا 

- 70حصانا فما فوق
40%30%

52.000

62.000

72.000
10%

17.000

21.000

24.000

عن تقل  مساحة  لكل   )1( واحدة  وحدة   - 

5 هكتارات

بين تتراوح  مساحة  لكل   )2( وحدتان    - 

5 هكتارات وأقل من 10هكتارات

بين تتراوح  مساحة  لكل  وحدات   )3( ثالث   - 

10 هكتارات وأقل من 20 هكتارا

بين تتراوح  مساحة  لكل  وحدات   )4( أربع   - 

20 هكتارا وأقل من 50 هكتارا

بين ما  مساحة  لكل  وحدات   )5( خمس   - 

50 و100 هكتار

لكل   )1( 100 هكتار: وحدة واحدة  ما فوق   -

100 هكتار إضافية

جر ر ت)رب7عية) لدفع))بأربع))5()عجالت) حركة):

- أقل من 50 حصانا

- من 50 حصانا إلى أقل من 70 حصانا

- 70 حصانا فما فوق
40%30%

60.000

70.000

80.000
10%

20.000

23.000

27.000

)1( القوة الفعلية للمحرك املعبر عنها باألحصنة ) CV ( هي تلك املحددة في شهادة املصادقة على الجرارات حسب النوع أو بشكل منفرد واملسلمة من قبل املصالح املختصة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 
.1 kw=1,3596 CV : يعتمد معامل التحويل التالي ،)Kw ( في حالة التعبير عن قوة املحرك بوحدة بالكيلواط
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1.2 - األدوات اإلضافية

أ( األدوات املجرورة لخدمة األرض وصيانتها

 نشع) ألدو ت
 لنسبة) إلجم7لية)

للدعم))%)

 لشطر) لث7ني لشطر) ألو5

عدد) لشحد ت) لتي)

يمكنه7) الستف7دة) ن)

 إلع7نة
نسبة) الع7نة

)%) ن)تكلفة) القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

محراث ثابت بصحن أو بسكة

: )Charrue fixe à disque ou à soc(

- أقل من 3 صحون أو سكك

- 3 صحون أو 3 سكك فما فوق

محراث قابل للقلب بصحن أو بسكة

: )Charrue réversible à disque ou à soc(

- أقل من 3 صحون أو 3 سكك

- 3 صحون أو 3 سكك فما فوق

40%30%

8.000

11.000

11.000

14.000

10%

3.000

4.000

4.000

5.000

وحدتان )02( مختلفتان 

لكل جرار

ثابتة بأسنان  أمشاط،  مسلفات،  خفيفة،   محاريث 

أو بنوابض

)Cultivateurs légers, Herses classiques, vibroculteurs( 

40%30%600010%2.000

ثالث وحدات )03( 

مختلفة لكل جرار

محراث ميكانيكي متعدد االسنان للخضروات

)Culti-rateau mécanique pour maraichage(
40%30%10.00010%3.000

محاريث ثقيلة من نوع ) chisel, culti-chisel( وكل أداة مماثلة :

- أقل من 8 أسنان

- 8 أسنان فما فوق

40%30%
11.000

14.000
10%

4.000

5.000

وأسنان  صحون  على  يشتمل  الحصائد  إلزالة  مركب  محراث 

ومدحلة

)Déchaumeur à disques et à dents et à rouleau(

40%30%15.00010%5.000

وحدة واحدة )01( لكل 

جرار

: )Rouleau( مدحلة

- يعادل عرضها 3 أمتار أو يقل عنها

- يفوق عرضها 3 أمتار

40%30%10.000

14.000

10%3.000

5.000

وحدة واحدة )01( لكل 

جرار

: )bineuse( مجرفة

- 3 صفوف أو أقل

- 4 إلى 5 صفوف

- 6 صفوف فما فوق

40%30%
12.000

20.000

30.000

10%
4.000

7.000

10.000

وحدة واحدة )01( لكل 

جرار

: )Billonneur( محراث الُجَدْيَرات

- أقل من 4 صحون أو 4 سكك

- 4 صحون أو4 سكك فما فوق

40%30%6.000

9.000

10%2.000

3.000

وحدة واحدة )01( لكل 

جرار

 10 من  األقل  على  يتكون   )Stuble plow( فئة  من  محراث 

صحون يبلغ قطرها 660 ميلمترا أو أكثر
40%30%13.00010%

4.000

وحدة واحدة )01( لكل 

جرار

: )Décompacteurs )Sous-soleurs(( محاريث التحترية

- خفيفة )45-60 سم(

- ثقيلة )يفوق 60 سم(

40%30%11.000

17.000

10%4.000

6.000

وحدة واحدة )01( لكل 

جرار
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ب( أدوات خدمة وصيانة األرض التي تستمد قوتها من الجرار

نشع) ألدو ت
 لنسبة) إلجم7لية)

للدعم))%)

 لشطر) لث7ني لشطر) ألو5

عدد) لشحد ت) لتي)يمكنه7)

 الستف7دة) ن) إلع7نة
نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)وحدة(

نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

)Girobroyeur ( لكل جرار5.000%15.00010%30%40جيروبروايور )وحدة واحدة )01

وحدة واحدة )01( لكل جرار7.000%20.00010%30%40آلة طحن فالحية للمخلفات النباتية

معدات من نوع :

 Herse rotative, Fraise rotative, rotavator,

cultivateur rotatif, culti rateau hydraulique

40%30%30.00010%10.000
ثالث وحدات )03( مختلفة 

لكل جرار

الغراسة  خطوط  على  األرض  لخدمة  ميكانيكية  آلة 

)interceps(
وحدة واحدة )01( لكل جرار40%30%36.00010%12.000

السماد  إنتاج  قصد  النخيل  لسعف  ثابتة  طحن  آلة 

العضوي
وحدة واحدة )01( لكل جرار40%30%27.00010%9.000

وحدة واحدة )01( لكل جرار6.000%30.00010%50%60شفرة هيدروليكية للتسوية والتسطيح 

1.3 - أدوات البذر والنشر 

أ( أدوات البذر

نشع) ألدو ت
 لنسبة) إلجم7لية)

للدعم))%)

 لشطر) لث7ني لشطر) ألو5

عدد) لشحد ت) لتي)يمكنه7)

 الستف7دة) ن) إلع7نة
نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

بذارة خطية عادية ذات عرض اشتغال :

- يقل عن 2.90 متر

- من 2.90 متر إلى 3.90 متر

- يفوق 3.90 متر

بذارة خطية مركبة ذات عرض اشتغال :

- أقل من 2.90 متر

- من 2.90 متر إلى 3.90 متر

- يفوق 3.90 متر

60%50%

30.000

35.000

45.000

40.000

45.000

50.000

10%

6.000

7.000

9.000

8.000

9.000

10.000

وحدة واحدة )01(

لكل جرار

بذارة عالية الدقة :

ب 3 صفوف للبذر

ب 4 صفوف للبذر

ب 6 صفوف للبذر فما فوق

60%50%
30.000

50.000

90.000

10%
6.000

10.000

18.000

وحدة واحدة )01(

لكل جرار

بذارة للزرع املباشر )عادية أو مركبة( ذات عرض اشتغال :

- يقل عن مترين )2(

- من مترين )2( إلى أقل من ثالثة )3( أمتار 

- ثالثة )3( أمتار فما فوق

60%50%
50.000

90.000

100.000

10%
10.000

18.000

20.000

وحدة واحدة )01(

لكل جرار
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ب( أدوات الغراسة

نشع) ألدو ت
 لنسبة) إلجم7لية)

للدعم))%)

 لشطر) لث7ني لشطر) ألو5
عدد) لشحد ت) لتي)

يمكنه7) الستف7دة) ن)

 إلع7نة

نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

: )planteuse( غراسة ميكانيكية للخضروات

- 2 أو 3 صفوف:

• خزان يقل عن 550 كيلوغرام 

• خزان من 550 كيلوغرام فما فوق

- 4 صفوف فما فوق :

• خزان من 1000 كيلوغرام فما فوق

60%50%
10.000

35.000

60.000

10%
2.000

7.000

12.000

وحدة واحدة )01( 

لكل جرار

)repiqueuse( غراسة ميكانيكية لشتائل الخضر

- ذات نظام تزويد يدوي :

• صفا )2( غراسة

• ثالثة )3( صفوف غراسة

• أربعة )4( صفوف غراسة فما فوق

صفوف   4 من  أوتوماتيكي  شبه  أو  أوتوماتيكي  تزويد  نظام  ذات   -

غراسة فما فوق

60%50%

30.000

40.000

60.000

80.000

10%

6.000

8.000

12.000

16.000

وحدة واحدة )01( 

لكل جرار

ج( أدوات نشر األسمدة

 لنسبة) إلجم7لية)للدعم))%)نشع) ألدو ت

 لشطر) لث7ني لشطر) ألو5
عدد) لشحد ت) لتي)

يمكنه7) الستف7دة)

 ن) إلع7نة

نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

آالت وضع ونشر املواد املعدنية :

- أحادية )1( القرص

- ثنائية )2( القرص

40%30%2.000

12.000

10%1.000

4.000

وحدة واحدة )01( 

لكل جرار

آالت وضع ونشر املواد العضوية :

- خزان تقل سعته عن خمس )5( أمتار مكعبة أو تعادلها 

- خزان تفوق سعته خمس )5( أمتار مكعبة  

40%30%45.000

55.000

10%15.000

18.000

وحدة واحدة )01( 

لكل جرار

1.4 - أدوات املعالجة

أ( أدوات معالجة النباتات

نشع) ألدو ت
 لنسبة) إلجم7لية)

للدعم))%)

 لشطر) لث7ني لشطر) ألو5

عدد) لشحد ت) ملؤهلة)

للدعم
نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)وحدة(

: )Pulvérisateurs à rampes( آلة رش باألذرع

- محمولة على جرار فالحي

- مجرورة بجرار فالحي

60%50%18.000

42.000

10%3.000

وحدتان )02( 9.000

مختلفتان لكل جرار : )Atomiseursَ( آلة رش بتيار هوائي

- محمولة على جرار فالحي

- مجرورة بجرار فالحي

60%50%31.000

70.000

10%6.000

14.000

)Poudreuse( آلة نفث مساحيق حماية النباتات
60%50%10.00010%2.000

وحدة واحدة)01( لكل 

جرار

باستعمال  الضارة  األعشاب  ملكافحة  الدقة  عالية  آلة 

)Ultras Bas Volume( حجم جد ضئيل من املادة الفعالة
60%50%20.00010%4.000

وحدة واحدة)01( لكل 

جرار
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5.1 - أدوات الحصاد والجني

أ( أدوات الحصاد

نشع) ألدو ت
 لنسبة) إلجم7لية)

للدعم))%)

 لشطر) لث7ني لشطر) ألو5

عدد) لشحد ت) لتي)يمكنه7) الستف7دة)

 ن) إلع7نة
نسبة) الع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) الع7نة)

ب7لدرهم)لكل)وحدة

نسبة) الع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) الع7نة)

ب7لدرهم)لكل)

وحدة

آلة الحصاد والدرس)1(

: )Moissonneuse batteuse(

- بمحرك ذي قوة تقل عن 100 حصان.

- بمحرك تعادل قوته 100 حصان أو تفوقها.
30%20%

200.000

300.000
10%

100.000

150.000

ما  تتراوح  مساحة  لكل   )1( واحدة  وحدة   -

بين 50 وأقل من 200 هكتار

- وحدتان )2( لكل مساحة تتراوح بين 200 

و400 هكتار.

- ما فوق 400 هكتار: وحدة واحدة )1( لكل 

200 هكتار إضافية.

ودرس  لحصاد   )à chenilles( بجنازير  مجهزة  آلة 

األرز)1( : بمحرك تفوق قوته 100 حصان

40%30%312.00010%104.000

- وحدة واحدة )1( لكل مساحة تتراوح بين 

20 وأقل من 50 هكتارا

 50 بين  تتراوح  مساحة  لكل   )2( وحدتان   -

و100 هكتار

- ما فوق 100 هكتار: وحدة واحدة )1( لكل 

100 هكتار إضافية. 

 )batteuse à poste fixe ou آلة درس ثابتة أو مجرورة

tractée(
وحدة واحدة )01( لكل جرار40%30%21.00010%7.000

وحدة واحدة )01( لكل جرار13.000%40.00010%30%40الرباطات

محشة بمشط

محشة ذات أسطوانات 

محشة ذات أقراص

محشة رابطة

40%30%

9.000

15.000

17.000

17.000

10%

3.000

5.000

6.000

6.000

وحدتان )02( مختلفتان لكل جرار

 )râteau شمسية  بأقراص  الكأل  وتهوية  تجميع  آلة 

faneur à soleil(

 )râteau دوار  بمشط  الكأل  وتهوية  تجميع  آلة 

andaineur à toupie(

40%30%
3.000

17.000

10%
1.000

6.000

وحدة واحدة )01( لكل جرار

)1( القوة الفعلية للمحرك املعبر عنها باألحصنة ) CV ( هي تلك املحددة في شهادة املصادقة على الجرارات حسب النوع أو بشكل منفرد واملسلمة من قبل املصالح املختصة حسب التنظيم الجاري به 

.1 kw=1,3596 CV : يعتمد معامل التحويل التالي ،)Kw ( العمل. في حالة التعبير عن قوة املحرك بوحدة بالكيلواط

ب( أدوات الجني :

نشع) ألدو ت
 لنسبة) إلجم7لية)

للدعم))%)

 لشطر) لث7ني لشطر) ألو5

عدد) لشحد ت) لتي)يمكنه7)

 الستف7دة) ن) إلع7نة
نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

آلة ميكانيكية لجني البطاطس 

- بصف جني واحد 

- بصفي )2( جني أو أكثر 

آلة هيدروليكية لجني البطاطس

- بصف جني واحد 

) بصفي )2( جني أو أكثر

40%30%

15.000

25.000

25.000

35.000

10%

5.000

8.000

8.000

12.000

وحدة واحدة )01( لكل جرار

117.000%350.00010%30%40آلة جني الطماطم ذاتية الدفع
وحدة واحدة )01( لكل مساحة 

تعادل أو تفوق 50 هكتارا
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نشع) ألدو ت
 لنسبة) إلجم7لية)

للدعم))%)

 لشطر) لث7ني لشطر) ألو5

عدد) لشحد ت) لتي)يمكنه7)

 الستف7دة) ن) إلع7نة
نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

)ب7لدرهم)لكل)

وحدة(

وحدة واحدة )01( لكل جرار8.000%25.00010%30%40آالت لجني باقي الخضروات 

240.000%720.00010%30%40آلة ذاتية الدفع لجني الشمندر والقصب السكري 
وحدة واحدة )01( لكل مساحة تعادل 

أو تفوق 10 هكتار

وحدة واحدة )01( لكل جرار23.000%70.00010%30%40آلة قطع أوراق الشمندر السكري

وحدة واحدة )01( لكل جرار27.000%80.00010%30%40آلة قلع وتصفيف الشمندر السكري

وحدة واحدة )01( لكل جرار60.000%180.00010%30%40آلة جمع وشحن الشمندر السكري

آلة ميكانيكية لجني الزيتون بملقط هزاز

)pince vibrante(
40%30%160.00010%53.000

وحدة واحدة )01( لكل مساحة تعادل 

أو تفوق 10 هكتارات مغروسة بأشجار 

الزيتون

enjambeur 160.000%480.00010%30%40آلة لجني الزيتون من صنف

تتراوح  مساحة  لكل   )1( واحدة  وحدة 

بين 40 و100 هكتار مغروسة بأشجار 

الزيتون

ما فوق 100 هكتار : وحدة واحدة لكل 

100 هكتار إضافية مغروسة بأشجار 

الزيتون.

*  *  *
VI(5لجدو 

نسب وأسقف) لدعم)بنسب)تفضيلية)القتن7ء) عد ت تربية  مل7وية

نشع) ملعد ت
 لنسبة) إلجم7لية)

للدعم))%)

 لشطر) لث7ني لشطر) ألو5

عدد) لشحد ت) لتي)يمكنه7) الستف7دة) ن)

 لدعم
نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

للشحدة)ب7لدرهم

نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

للشحدة)ب7لدرهم

2.000%6.00010%30%40آلة طحن علف املاشية

وحدة لكل استغاللية تضم أقل من 20 رأسا من 

األبقار و/أو اإلبل أو أقل من 80 رأسا من األغنام 

و/أو املاعز

 وحدتان لكل استغاللية تضم 20 رأس

اإلبل أو 80 رأسا و/أو   أو أكثر من األبقار 

أو أكثر من األغنام و/أو املاعز

5.000%15.00010%30%40آلة خلط علف املاشية

وحدة لكل استغاللية تضم أقل من  20رأسا من 

األبقار و/أو اإلبل أو أقل من 80 رأسا من األغنام 

و/أو املاعز

 وحدتان لكل استغاللية تضم 20 رأسا

اإلبل أو 80 رأسا و/أو   أو أكثر من األبقار 

أو أكثر من األغنام و/أو املاعز
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نشع) ملعد ت
 لنسبة) إلجم7لية)

للدعم))%)

 لشطر) لث7ني لشطر) ألو5

عدد) لشحد ت) لتي)يمكنه7) الستف7دة) ن)

 لدعم
نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

للشحدة)ب7لدرهم

نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

للشحدة)ب7لدرهم

وحدة أعالف املاشية امللحقة باالستغاللية 

الفالحية
40%30%60.00010%20.000

وحدة لكل استغاللية أو تعاونية مربي املاشية 

اإلبل األبقار و/أو  من  رأسا   50  تضم أكثر من 

أو أكثر من 200 رأس من األغنام و/أو املاعز

4.500%13.50010%30%40آالت السلوجة لطحن الحبوب

رؤوس   10 وحدة لكل استغاللية تضم أكثر من 

رأسا من   50 اإلبل أو أكثر من  و/أو  من األبقار 

األغنام و/أو املاعز

5.500%16.50010%30%40آالت السلوجة للذرة بمنقار واحد

رؤوس   10 وحدة لكل استغاللية تضم أكثر من 

رأسا من   50 اإلبل أو أكثر من  و/أو  من األبقار 

األغنام و/أو املاعز

14.000%42.00010%30%40آالت السلوجة للذرة بمنقارين

وحدة لكل استغاللية تضم أكثر من 20 رأسا من 

األبقار و/أو اإلبل أو أكثر من 100رأس من األغنام 

و/أو املاعز

100.000%300.00010%30%40آالت السلوجة للذرة ذات محرك

وحدة لكل استغاللية تضم أكثر من  200رأس 

من األبقار و/أو اإلبل أو أكثر من 1000 رأس من 

األغنام و/أو املاعز أو تعاونية يتعدى عدد رؤوس 

املاشية ملنخرطيها  500رأس من األبقار و/أو اإلبل 

أو 1000 رأس من األغنام و/أو املاعز

35.000%105.00010%30%40آالت التفريغ والخلط والتوزيع للسالج

رأسا   50 وحدة لكل استغاللية تضم أكثر من 

500 رأس من  من األبقار و/أو اإلبل أو أكثر من 

األغنام و/أو املاعز أو تعاونية يتعدى عدد رؤوس 

 املاشية ملنخرطيها  100رأس من األبقار و/أو اإلبل

أو 1000 رأس من األغنام و/أو املاعز

2.000%6.00010%30%40حاوية حفظ اللقاح

وحدة لكل استغاللية تضم أكثر من 50 رأسا من 

األبقار و/أو اإلبل أو تعاونية أو كل تجمع آخر ملربي 

املاشية يتعدى عدد رؤوس املاشية ملنخرطيه 

 500رأس

667%2.00010%30%40مجموعة أدوات التلقيح االصطناعي

وحدة لكل استغاللية تضم أكثر من 50 رأسا من 

األبقار و/أو اإلبل أو تعاونية أو كل تجمع آخر ملربي 

املاشية يتعدى عدد رؤوس املاشية ملنخرطيه 

 500رأس

667%2.00010%30%40آلة التوليد
وحدة لكل استغاللية تضم أكثر من 50 رأسا من 

األبقار و/أو اإلبل
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نشع) ملعد ت
 لنسبة) إلجم7لية)

للدعم))%)

 لشطر) لث7ني لشطر) ألو5

عدد) لشحد ت) لتي)يمكنه7) الستف7دة) ن)

 لدعم
نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

للشحدة)ب7لدرهم

نسبة) إلع7نة

)%) ن)تكلفة)

 القتن7ء(

سقف) إلع7نة)

للشحدة)ب7لدرهم

6.000%18.00010%30%40آلة رش رذاذ املاء داخل سقف مأوى املاشية
وحدة لكل بناية تبلغ مساحتها 500 متر مربع على 

األقل

نظام )الباد كولين( أو تبريد الهواء داخل 

وحدة إيواء الدواجن ما عدا وحدات تربية 

الدجاج البياض في أقفاص

40%30%30.00010%10.000
وحدة لكل بناية تبلغ مساحتها 500 متر مربع على 

األقل

نظام )الباد كولين( أو تبريد الهواء داخل 

وحدات تربية الدجاج البياض
40%30%120.00010%40.000

وحدة لكل بناية تبلغ مساحتها 500 متر مربع على 

األقل

100%30010%30%40خاليا )مملوءة(

1.000%3.00010%30%40مشوار
وحدة لكل استغاللية تضم على األقل  50خلية 

نحل مملوءة

آنية لوضع العسل بعد استخراجه من 

الخلية
40%30%3.00010%1.000

وحدة لكل استغاللية تضم على األقل  50خلية 

نحل مملوءة

600%1.80010%30%40مصفاة العسل
وحدة لكل استغاللية تضم على األقل  50خلية 

نحل مملوءة

5.000%15.00010%30%40قالب الشمع
وحدة لكل استغاللية تضم على األقل  50خلية 

نحل مملوءة

70.000%210.00010%30%40وحدة لصنع الشمع

 1000 األقل  على  وحدة لكل استغاللية تضم 

خلية نحل مملوءة.

وحدة   : إضافية  خلية نحل مملوءة   1000 لكل 

إضافية.

20.000%60.00010%30%40آلة ثابتة للحلب )قاعة للحلب2x4  وحدة (
وحدة لكل استغاللية تضم أقل من 50 بقرة 

حلوب

آلة ثابتة للحلب )قاعة للحلب تتكون من 10  

وحدات أو أكثر( )1( 
40%30%

7.500 درهم لكل 

وحدة للحلب
10%

2.500 درهم لكل 

وحدة للحلب

وحدتان لكل استغاللية تضم 50 بقرة حلوب أو 

أكثر

1.000%3.00010%30%40وحدة متنقلة للحلب
وحدة لكل استغاللية تضم أقل من  10بقرات 

حلوب

5.000%15.00010%30%40أحواض لجمع الحليب مقامة باالستغاللية
تضم أكثر من 30 بقرة  استغاللية  وحدة لكل 

حلوب

)1( يحدد سقف الدعم الخاص بمعدات الحلب لكل استغاللية تضم أكثر من 50 بقرة حلوب في مبلغ360.000  درهم بالنسبة للشطر األول و120.000 درهم بالنسبة للشطر الثاني
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املادة 6

يجب على املستفيد من الدعم االحتفاظ بجميع املعدات املعنية بالدعم ملدة ال تقل عن خمس )5( سنوات من تاريخ طلب 

منح الدعم املذكور.

املادة 7

فيما يخص الزراعات املوسمية، يجب أن تعادل املساحة املستفيدة من الدعم بنسب تفضيلية بالنسبة لالستثمارات املنجزة 

في مجال التجهيز بأنظمة الري املوضعي أو الري التكميلي، مجموع املساحة املجهزة واملخصصة للزراعات املذكورة، أخذا بعين 

االعتبار الدورة الزراعية املعتمدة. 

بالنسبة ملشاريع التجميع الفالحي املنجزة في السالسل الحيوانية والتي تعتمد الزراعات الكلئية، تحدد املساحة املستفيدة 

من الدعم بنسب تفضيلية لالستثمارات املنجزة في مجال التجهيز بأنظمة الري املوضعي أو الري التكميلي على أساس هكتار 

واحد )1( من الزراعات الكلئية لكل رأسين )2( من األبقار الحلوب أو ما يعادلها بالنسبة ألصناف الحيوانات األخرى.

املادة 8

ع واألثمنة املمنوحة وتواريخ التسليم ومراجع وثائق  ع مسك سجل يتضمن الكمية املسلمة من طرف كل مجمَّ يجب على املجّمِ

ع. إثبات أداء ثمن املنتوج املسلم. ويجب تدقيق السجل املذكور من قبل خبير محاسب على نفقة املجّمِ

املادة 9

عين، ملف طلب منح كل  ع أن يقدم سنوًيا، بعد تسلم إنتاج املجمَّ لالستفادة من كل شطر من الدعم الجزافي، يجب على املجّمِ

شطر إلى املديرية الجهوية للفالحة التابع لها مكان توطين املشروع، وذلك ابتداء من السنة األولى لتسليم اإلنتاج.

ع، يمكن تأجيل طلبات الدعم إلى السنة املوالية، شريطة أن تقدم الطلبات  غير أنه، في حالة قوة قاهرة مبررة من طرف املجّمِ

الخاصة باألشطر الثالثة في مدة ال تتجاوز نهاية السنة الخامسة من تنفيذ املشروع.

ُع بطريقة  عوَن، أشخاصا معنوية، التي يملك فيها املجّمِ ع املجمَّ ال يؤخذ بعين االعتبار في حساب الدعم الجزافي املمنوح للمجّمِ

 من رأس املال تعادل أو تفوقها 34%.
ً
مباشرة أو غير مباشرة حصة

املادة 10

يتكون امللف املرافق لطلب الدعم الجزافي املشار إليه في املادة 9 أعاله من الوثائق التالية :

1 - طلب الشطر املعني من الدعم الجزافي املحدد في النموذج املعد لهذا الغرض من قبل املصلحة املعنية باملديرية الجهوية 

للفالحة التابع لها مكان توطين املشروع ؛

ع ؛ 2 - نسخة من شهادة التجميع الفالحي للمجّمِ

ع بالحفاظ على مشروعه قيد التشغيل ملدة ال تقل عن 5 سنوات من تاريخ منحه شهادة التجميع الفالحي. يتم  3 - التزام املجّمِ

تقديم هذا االلتزام فقط عند تقديم طلب الشطر األول من الدعم الجزافي ؛
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عين ؛ ع يبين فيه إنجازاته ذات الصلة بالتزاماته املتعلقة بتقديم املساعدة واملواكبة التقنية للمجمَّ 4 - تقرير يعده املجّمِ

5 - موجز من السجل املنصوص عليه في املادة 8 أعاله مصادق عليه من قبل خبير محاسب ؛

ُع املذكور، بطريقة مباشرة  عين، أشخاص معنوية، التي ال يملك فيها املجّمِ
ٙ

ِع يتضمن الئحة املجّم 6 - تصريح بالشرف للمجّمِ

 من رأس املال تعادل أو تفوق 34 في املائة ؛
ً
أو غير مباشرة، حصة

ع، الوثائق التي تبرر استغالل املساحة / عدد رؤوس القطيع / عدد خاليا النحل، على النحو التالي : 7 - بالنسبة لكل مجمَّ

- بالنسبة للسالسل النباتية، كل وثيقة قانونية أو إدارية أو أي وثيقة أخرى تمكن من تحديد القطعة أو القطع األرضية موضوع 

عقد التجميع ؛

- بالنسبة لسلسلة تربية الدواجن، نسخة من الترخيص ملزاولة أنشطة تربية الطيور الداجنة، عند االقتضاء ؛

العمل تمكن من تحديد عدد  بهما  الجاري  للتشريع والتنظيم  الحيوانية األخرى، كل وثيقة صادرة وفقا  بالنسبة للسالسل   -

ع يبين فيه العدد اإلجمالي لرؤوس القطيع أو عدد خاليا النحل.
ٙ

رؤوس القطيع أو عدد خاليا النحل أو تصريح بالشرف للمجّم

املادة 11

تحدد كيفيات منح الشطر األول من الدعم بنسب تفضيلية وفق نفس الكيفيات املحددة، حسب الحالة، بموجب القرارات 

املشتركة التالية :

من  22 في  الصادر   3417.10 رقم  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  املشترك  القرار   - 

محرم 1432 )28 ديسمبر 2010( بتحديد كيفيات منح مساعدة الدولة من أجل التهيئة املائية الزراعية والتحسينات العقارية 

في الضيعات الفالحية ؛

واملالية االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  املشترك  القرار   - 

رقم 1051.18 الصادر في 22 من محرم 1440 )2 أكتوبر 2018( بتحديد إجراءات إعانة الدولة القتناء املعدات الفالحية ؛

- القرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري ووزير االقتصاد واملالية ووزير الداخلية رقم 3380.15 الصادر في 8 محرم 1437 

)22 أكتوبر 2015( بتحديد إجراءات صرف إعانة الدولة لتكثيف اإلنتاج الحيواني، كما وقع تغييره.

التجميع  الدعم تقديم نسخة من شهادة  القرارات، يجب على صاحب طلب  في هذه  الوثائق املنصوص عليها  إلى  باإلضافة 

القبلية أو املوافقة املبدئية إلى الرقم املرجعي لهذه الشهادة في طلبه سواء عند تقديم ملف املصادقة   الخاصة به أو اإلشارة 

أو عند تقديم ملف طلب الحصول على الشطر األول من الدعم.

املادة 12

ُيقدم طلب منح الشطر الثاني من الدعم بعد سنة واحدة على األقل من تاريخ إيداع طلب الشطر األول وبعد تسليم إنتاج 

عين لوحدة التثمين. املجمَّ
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يتضمن ملف طلب الشطر الثاني من الدعم الوثائق التالية :

- طلب منح الشطر الثاني من الدعم بنسب تفضيلية ؛

ع إلى وحدة التثمين ويحدد الكمية اإلجمالية  ع يشهد على تسليم إنتاج املجمَّ عين : إبراء مقدم من طرف املجّمِ - بالنسبة للمجمَّ

املسلمة ؛

ع املذكور  ع : شهادة مسلمة من طرف املديرية الجهوية للفالحة التابع لها مكان توطين املشروع تبين أن املجّمِ - بالنسبة للمجّمِ

عين. قد أوفى بالتزاماته املتعلقة باملساعدة واملواكبة التقنية املقدمة لفائدة املجمَّ

املادة 13

في حالة إلغاء شهادة التجميع الفالحي، وفق أحكام املادة 7 من القانون املشار إليه أعاله رقم 04.12، يتم تطبيق مسطرة 

تغييره  وقع  كما   ،2.85.891 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  مقتضيات  وفق  الدولة،  طرف  من  املقدم  املالي  الدعم  استرجاع 

وتتميمه.

املادة 14

تحدد بدورية للوزير املكلف بالفالحة، نماذج الطلبات والشهادات والتصاريح بالشرف وااللتزامات واإلبراء وموجز السجل 

املنصوص عليها في هذا القرار املشترك إضافة إلى اآلجال وكيفيات معالجة طلبات منح الدعم املالي للدولة من طرف املصالح 

املعنية واملنصوص عليها في هذا القرار املشترك.

املادة 15

3074.14 الصادر في  ينسخ القرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم 

2014( بتحديد مبالغ الدعم املمنوح ملشاريع التجميع الفالحي ونسبه وأسقفه وكيفيات  1435 )8 سبتمبر  12 من ذي القعدة 

أدائه، كما وقع تغييره وتتميمه.

في تاريخ نشر هذا القرار املشترك :

3074.14 خاضعة  - تظل اإلعانات املالية للدولة املمنوحة ملشاريع التجميع الفالحي في إطار القرار املشترك املشار إليه رقم 

ملقتضيات هذا القرار املشترك إلى حين انقضائها ؛

أعاله إليه  املشار  املشترك  القرار  ملقتضيات  وفًقا  املشترك  القرار  هذا  نشر  تاريخ  قبل  املقدمة  الدعم  طلبات  معالجة  تتم   - 

إلغاء طلبهم،  القرار املشترك املذكور. وفي حالة  في هذا اإلطار خاضعة ملقتضيات  املمنوحة  3074.14. وتظل اإلعانات  رقم 

يمكن للمعنيين باألمر تقديم طلب جديد للحصول على الدعم في إطار هذا القرار املشترك.

املادة 16

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من صفر 1441 )28 أكتوبر 2019(.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية

واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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قر ر)للشزير) ملنتدب)لدى)وزير) لتربية) لشطنية)و لتكشين) ملنهي)و لتعليم) لع7لي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)ب7لتعليم) لع7لي)و لبحث)

و لتكشين) ملنهي) وزير) لتربية) لشطنية) قر ر) بتغيير) )2 ) 7رس) )2)()   55( 6)) ن)رجب) في) 694.21)ص7در) رقم)  لعلمي)

و لتعليم) لع7لي)و لبحث) لعلمي)رقم)2114.19) لص7در)في)3)) ن)وش 5)552  )2))يشنيش)9 2)()بتحديد)الئحة) س7لك)

 لتكشين) ملعتمدة)بمؤسس7ت) لتعليم) لع7لي) لخ7ص)برسم) لسنة) لج7 عية)8 2)/9 2).

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

في  الصادر   2114.19 رقم  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

23 من شوال 1440 )27 يونيو 2019( بتحديد الئحة مسالك التكوين املعتمدة بمؤسسات التعليم العالي الخاص برسم السنة 

الجامعية 2019/2018، كما وقع تتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3337.19 الصادر في 2 ربيع اآلخر 1441 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وباقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص املجتمعة بتاريخ 15 يوليو 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تغيرمقتضيات امللحق املرفق بقرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املشار إليه أعاله 

رقم 2114.19 الصادر في 23 من شوال 1440 )27 يونيو 2019(، كما هو محدد بامللحق املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1442 )10 مارس 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*  *
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ظهير شريف رقم 1.20.42 صادر في 8 رمضان 1442 )21 أبريل 2021( بتنفيذ القانون رقم 08.20  املوافق بموجبه على معاهدة  
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ظهير)وريف)رقم)1.20.42)ص7در)في)8)ر ض7ن))55  ) ))أبريل) )2)()......................................................................
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 رسشم)رقم)2.21.232)ص7در)في)2 ) ن)ر ض7ن))55  )32)أبريل) )2)) 
  532 صفر) (3 في) 2.09.14) لص7در) رقم) بتغيير) ملرسشم)
أرضية) تأصلة) ن) تروك) قطعة) بإخر ج) ()(229 ين7ير) (32(
 لطريق) لشطنية)رقم) ) ن) مللك) لع7م)للدولة)وضمه7)إلى) لكه7)
بشأنه7) ع) لقطعة) ألرضية) عق7رية) وإجر ء) ب7دلة)  لخ7ص،)
 ملتأصلة) ن) لرسم) لعق7ر2)عدد) 28/8535)في) لكية) لسيد)

إبر هيم)أ رير)بإقليم) لجديدة.

رئيس الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 )فاتح يوليو 1914(
الفصل  سيما  وال  وتتميمه،  تغييره  وقع  كما  العمومي،  امللك  شأن  في 

الخامس منه ؛

وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.09.14 الصادر في 3 صفر 1430 
الطريق  متروك  متأصلة من  أرضية  بإخراج قطعة   )2009 يناير   30(
الخاص،  ملكها  إلى  وضمها  للدولة  العام  امللك  من   1 رقم  الوطنية 
وإجراء مبادلة عقارية بشأنها مع القطعة األرضية املتأصلة من الرسم 
بإقليم  أمرير  إبراهيم  السيد  ملكية  في   08/85351 عدد  العقاري 

الجديدة.

وبعد  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 
استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادتان األولى والثانية من املرسوم رقم 2.09.14 
بتاريخ 3 صفر 1430 )30 يناير 2009( املشار إليه أعاله :

ملك  إلى  وتضم  للدولة  العمومي  امللك  من  تخرج   - األولى.  »املادة 
»الدولة الخاص، القطعة األرضية رقم 4 املتأصلة من متروك الطريق 
»الوطنية رقم 1 بإقليم الجديدة، البالغة مساحتها سبعة آالف ومائة 
»وخمسة وتسعون مترا مربعا )7195 م2(، املعلم عليها بلون أزرق في 
املرسوم  هذا  بأصل  املرفق   1/500 املقياس  ذي  التجزيئي  »التصميم 

»واملحددة حدودها باإلحداثيات املبينة في الجدول أسفله :

 لقطعة) ألرضية)رقم)5) س7حته7)95 2)م))

XYأرق7م) ألوت7د

1215512.97298638.26

2215522.11298609.77

3215412.09298577.06

4215390.37298570.55

5215326.78298551.50

6215307.48298550.80

7215276.87298548.09

8215262.86298546.96

9215278.20298556.20

10215286.54298563.29

11215292.78298573.12

12215397.57298604.15

»املادة الثانية. - يؤذن بإجراء مبادلة عقارية بين القطعة األرضية 

»املشار إليها في املادة األولى أعاله، والقطعة األرضية رقم 2 املتأصلة 

 »من الرسم العقاري عدد 08/85351 املقيد في اسم السيد »إبراهيم

وتسعون  وخمسة  ومائة  آالف  سبعة  مساحتها  البالغة  معرير«،  »أو 

»مترا مربعا )7195 م2( املعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيئي 

1/500 املرفق بأصل هذا املرسوم، واملحددة حدودها  »ذي املقياس 

»باإلحداثيات املبينة في الجدول أسفله :

 لقطعة) ألرضية)رقم))) س7حته7)95 2)م))

XYأرق7م) ألوت7د

1215490.15298565.10

2215539.23298478.27

B8215522.00298468.59

B9215480.70298453.00

B10215441.85298513.45

6215422.62298554.52

7215465.16298559.60

املادة الثانية

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

واملالية  االقتصاد  واملاء ووزير  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  إلى 

وإصالح اإلدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نصشص)خ7صة
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 رسشم)رقم)2.21.234)ص7در)في)2 ) ن)ر ض7ن))55  )32)أبريل) )2)) 

بإعالن)أن) ملنفعة) لع7 ة)تق�ضي)بإحد ث)سشق)أسبشعي)بمركز)

إد وسمال5)بجم7عة)تيزغر ن)بإقليم)تيزنيت)وبنزع) لكية) لقطع)

 ألرضية) لالز ة)لهذ ) لغرض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 

)23 مارس 2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 

وإجراءات اإلعالن عنها كما وقع تغييره بالقانون رقم 42.20 الصادر 

1441 الحجة  ذي   4 بتاريخ   1.20.67 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)25 يوليو 2020( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( 

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

دورته  خالل  تيزغران،  جماعة  مجلس  مقرر  على  االطالع  وبعد 

العادية املنعقدة بتاريخ 2 ماي 2019 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 5 فبراير إلى 8 أبريل 2020،  

والبحث التكميلي املباشر من 29 يوليو إلى 16 أغسطس 2020 ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بمركز  أسبوعي  سوق  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

إداوسمالل بجماعة تيزغران بإقليم تيزنيت.

املادة الثانية

 تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض

هذا  بأصل  امللحق  التصميم  في  ملونة  بحاشية  حدودها  رسمت  كما 

املرسوم، وعينت في الجدول التالي :

أسم7ء)وعن7وين) ملالك) ملفترضين
 س7حته7)ب7ملتر)

 ملربع

نشعيته7)و ر جعه7)

 لعق7رية

أرق7م) لقطع)

 ألرضية)في)

 لتصميم

في  اداوسمالل  اإلحسانية  الجمعية 

شخص رئيسها محمد جابر

6292 م2 عارية، غير محفظة P1

في  اداوسمالل  اإلحسانية  الجمعية 

شخص رئيسها محمد جابر

1949 م2 عارية، غير محفظة P2

في  اداوسمالل  اإلحسانية  الجمعية 

شخص رئيسها محمد جابر

2398 م2 عارية، غير محفظة P3

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة تيزغران.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

كل  تيزغران،  جماعة  مجلس  ورئيس  الداخلية  وزير  إلى  الرسمية، 

واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 رسشم)رقم)2.21.236)ص7در)في)2 ) ن)ر ض7ن))55  )32)أبريل) )2)) 

بإعالن)أن) ملنفعة) لع7 ة)تق�ضي)بإحد ث) لعب) لقرب)بإقليم)

 لحسيمة)وبنزع) لكية) لقطعة) ألرضية) لالز ة)لهذ ) لغرض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1401 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( 

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

إلى يناير   2 من  املباشر  اإلداري  البحث  ملف  على  االطالع   وبعد 

4 مارس 2019 ؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وبعد استشارة 

وزير الداخلية وبعد موافقة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث ملعب القرب بمركز امنود 
بجماعة النكور بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية قطعة أرضية تابعة للملك املسمى »الوالي 
 ،24/23058 عدد  العقاري  الرسم  موضوع   »4 يوسف  الحاج  سيدي 
األوقاف  نظارة  عنوانها  األوقاف،  عموم  ملكية  في  م2،   1200 مساحتها 
التجزيئي  التصميم  في  أحمر  بخط  حدودها  واملرسومة  بالحسيمة، 

املرفق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 
أمالك  ومدير  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  الرسمية، 

الدولة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 رسشم)رقم)2.21.237)ص7در)في)2 ) ن)ر ض7ن))55  )32)أبريل) )2)) 
بإعالن)أن) ملنفعة) لع7 ة)تق�ضي)بإحد ث)ق7عة) غط7ة)بإقليم)
 لحسيمة)وبنزع) لكية) لقطعة) ألرضية) لالز ة)لهذ ) لغرض.

رئيس الحكومة ،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 
 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1401 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( 
بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

13 يونيو إلى  وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 
15 أغسطس 2018 ؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وبعد استشارة 
وزير الداخلية وبعد موافقة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بأجدير مغطاة  قاعة  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن   يعلن 
بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

الجدول  في  املبينة  األرضية  القطعة  ملكية  ذكر  ما  على  بناء  تنزع 
أسفله، واملرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا 

املرسوم :

رقم القطعة 

بالتصميم التجزيئي 

أسماء وعناوين املالك مرجعها العقاري

واملالك املفترضين

املساحة باملتر 

املربع

امللك املسمى »املجاهدين 1

41 تانوت« موضوع الرسم 

العقاري رقم 24/39631 

)جزء(

األوقاف العامة عنوانها 

نظارة األوقاف بالحسيمة

4435

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 
أمالك  ومدير  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  الرسمية، 

الدولة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021(.

اإلمضاء :  سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 رسشم)رقم)2.21.238)ص7در)في)2 ) ن)ر ض7ن))55  )32)أبريل) )2)) 
بإحد ث) لعب) لقرب) تق�ضي) أن) ملنفعة) لع7 ة) بإعالن)
وبنزع) لكية) لقطعة) بإقليم) لحسيمة) بني) كميل) بجم7عة)

 ألرضية) لالز ة)لهذ ) لغرض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 
 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1401 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( 
بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛
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25 أبريل إلى  وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 

27 يونيو 2018 ؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وبعد استشارة 

وزير الداخلية وبعد موافقة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بجماعة القرب  ملعب  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن   يعلن 

بني اكميل بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

املسمى  للملك  تابعة  أرضية  قطعة  ملكية  ذكر  ما  على  بناء  تنزع 

مساحتها   ،24/14607 عدد  العقاري  الرسم  موضوع   »1 »إمزوار 

1200 م2، في ملكية عموم األوقاف، عنوانها نظارة األوقاف بالحسيمة 

التجزيئي املرفق بأصل  في التصميم  واملرسومة حدودها بخط أحمر 

هذا املرسوم.

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

أمالك  ومدير  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  الرسمية، 

الدولة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 رسشم)رقم)2.21.300)ص7در)في)3)) ن)ر ض7ن))55  )6) 27) )2)) 
ب7ملش فقة)على) لتصميم)و لنظ7م) ملتعلق)به) ملشضشعين)لتهيئة)
ذلك) في) أن) وب7إلعالن) ت7ون7ت) بإقليم) لكدح)  ركز)جم7عة)عين)

 نفعة)ع7 ة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
)7 يوليو 2015( ؛

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  وعلى 

1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.948 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 6 يونيو 2018 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة عين لكدح خالل الفترة 

املمتدة من 17 سبتمبر إلى 17 أكتوبر 2020 ؛

دورته  خالل  املجتمع  لكدح  عين  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 8 ديسمبر 2020 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتعلق به  والنظام   201/19/AUT-T رقم  التصميم  على  يوافق 

تاونات وباإلعالن  بإقليم  لتهيئة مركز جماعة عين لكدح  املوضوعين 

أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  لكدح  عين  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان  1442)6 ماي 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزيرة إعداد التراب الوطني

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.
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((2( (27 (6(  55( 3)) ن)ر ض7ن)   رسشم)رقم)2.21.301)ص7در)في)
بن7ء) نشأة) بإع7دة) تق�ضي) إعالن) ملنفعة) لع7 ة) لتي) بتجديد)
) لطريق) لجهشية (5(2( رقم) على) لطريق) إلقليمية)  فنية)
 رقم)2 6)ح7لي7() لر بطة)بين)بني)عبد)هللا)وحدود)إقليم) لدريشش

بإقليم) إ ر بطن) بجم7عة) ( 3+222 ن.ك) عند) إ زورن) عبر)
 لحسيمة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 
 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983(
بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

 وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.19.112 الصادر في 13 من جمادى
تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن   ،)2019 فبراير   19(  1440 اآلخرة 
)الطريق   5202 رقم  اإلقليمية  الطريق  على  فنية  منشأة  بناء  بإعادة 
إقليم  وحدود  هللا  عبد  بني  بين  الرابطة  حاليا(   610 رقم  الجهوية 
بإقليم  إمرابطن  بجماعة   13+700 ن.ك  عند  إمزورن  عبر  الدريوش 

الحسيمة ؛

 وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املشار   7.81 رقم  القانون  من   7 الفصل  ملقتضيات  وفقا  تجدد 

منشأة  بناء  بإعادة  تق�ضي  التي  العامة  املنفعة  إعالن  أعاله،  إليه 

 610 رقم  الجهوية  )الطريق   5202 رقم  اإلقليمية  الطريق  على  فنية 

 حاليا( الرابطة بين بني عبد هللا وحدود إقليم الدريوش عبر إمزورن

عند ن.ك 700+13 بجماعة إمرابطن بإقليم الحسيمة، وذلك حسب 

امللحق   1/400.000 املقياس  ذي  املوقعي  التصميم  في  املبين  املخطط 

بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1442 )6 ماي 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 قر ر)لرئيس) لحكش ة)رقم)3.19.21)ص7در)في)2 )وعب7ن))55  )5)) 7رس) )2)()بتغيير)وتتميم) لقر ر)رقم)3.125.19) لص7در)في

3)) ن)ربيع) ألو5) 55  ) ))نشفمبر)9 2)()بتعيين)آ رين) س7عدين)ب7لصرف)ونش ب)عنهم

رئيس الحكومة،

آمرين مساعدين  بتعيين   )2019 1441 )21 نوفمبر  23 من ربيع األول  في  الصادر   3.125.19 القرار رقم  بعد االطالع على 

بالصرف ونواب عنهم ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

1441 األول  ربيع  من   23 بتاريخ   3.125.19 رقم  أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  وتتمم   تغير 

)21 نوفمبر 2019( :

الترابية، آمرين مساعدين  التالي، كل حسب دائرة اختصاصه  في الجدول  إلى مهامهم  - يعين الضباط املشار  »املادة األولى. 

»لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من لدن رئيس الحكومة من امليزانية العامة املرصدة إلدارة الدفاع الوطني :
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 ملح7سبشن) ملكلفشن لنش ب آل رون) ملس7عدون)ب7لصرف

خازن عمالة الرباطرئيس قسم نيابة اآلمر بالصرف للمديرية العامة للتموين العسكري.- املدير العام للتموين العسكري للقوات املسلحة امللكية.

خازن عمالة الدار البيضاء مركز غربنائب رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بالدار البيضاء.- رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بالدار البيضاء.

خازن عمالة مراكشنائب رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بمراكش.- رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بمراكش.

خازن عمالة أكاديرنائب رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بأكادير.- رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بأكادير.

خازن عمالة مكناسنائب رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بمكناس.- رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بمكناس.

خازن عمالة وجدةنائب رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بوجدة.- رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بوجدة.

الخازن اإلقليمي بالعيوننائب رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بالعيون.- رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بالعيون.

الخازن اإلقليمي بالداخلةنائب رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بالداخلة.- رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بالداخلة.

الخازن اإلقليمي بالرشيديةنائب رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بالرشيدية.- رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بالرشيدية.

الخازن اإلقليمي بورزازاتنائب رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بورزازات.- رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بورزازات.

الخازن اإلقليمي بتطواننائب رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بتطوان.- رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بتطوان.

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2021.

وحرر بالرباط في 10 شعبان 1442 )24 مارس 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

 قر ر)لشزيرة)إعد د) لتر ب) لشطني)و لتعمير)و إلسك7ن)وسي7سة) ملدينة)رقم)1100.21)ص7در)في)8 ) ن)وعب7ن))55 

)ف7تح)أبريل) )2)()بتعيين)آ رين) س7عدين)ب7لصرف)ونش ب)عنهم

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 )21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع 

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.19.949 الصادر في 18 من صفر 1441 )17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب 

الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

االعتمادات  لصرف  عنهم  نوابا  واآلخرون  مساعدين  آمرين  األولون  التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص  يعين 

لوزارة إعداد  العامة  امليزانية  املدينة برسم  الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة  التراب  إليهم من لدن وزيرة إعداد  املفوضة 

األثمنة  املتعلقة بمراجعة  بالتحصيل  الدفع واألوامر  بيانات  املدينة وكذا إصدار  الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة  التراب 

والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات :
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• جهة طنجة - تطوان - الحسيمة
املدير الجهوي للشمال بالوكالة الوطنية 

للتجهيزات العامة

الجهوية  باملديرية  العامة  الصفقات والشؤون  - رئيس قسم 

للشمال ؛

- رئيس قسم الحسيمة - الناضور باملديرية الجهوية للشمال.

خازن عمالة طنجة

• عمالة املضيق - الفنيدق

• إقليم تطوان

• إقليم شفشاون

رئيس مصلحة تدبير مشاريع تطوان وشفشاون 

باملديرية الجهوية للشمال

- املدير الجهوي للشمال بالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة ؛

الخازن اإلقليمي بتطوان- رئيس قسم طنجة - تطوان باملديرية الجهوية للشمال.

• جهة الشرق

• جهة فاس - مكناس

املدير الجهوي للوسط الشرقي بالوكالة الوطنية 

للتجهيزات العامة

الجهوية  باملديرية  العامة  الصفقات والشؤون  - رئيس قسم 

للوسط الشرقي ؛

- رئيس قسم وجدة - تازة باملديرية الجهوية للوسط الشرقي.

خازن عمالة فاس

• عمالة وجدة - أنجاد

• إقليم بركان

• إقليم جرادة

• إقليم فجيج

رئيس مصلحة تدبير مشاريع وجدة وبركان وجرادة 

وفجيج باملديرية الجهوية للوسط الشرقي

- املدير الجهوي للوسط الشرقي بالوكالة الوطنية للتجهيزات 

العامة ؛

- رئيس قسم وجدة - تازة باملديرية الجهوية للوسط الشرقي.

خازن عمالة وجدة

• عمالة فاس

• إقليم موالي يعقوب

• إقليم بوملان

• إقليم صفرو

رئيس مصلحة تدبير مشاريع فاس وبوملان وصفرو 

باملديرية الجهوية للوسط الشرقي

الجهوية  باملديرية  الرشيدية   - مكناس   - فاس  قسم  رئيس   -

للوسط الشرقي.
خازن عمالة فاس

• جهة الدار البيضاء - سطات

• جهة مراكش - آسفي

• جهة بني مالل - خنيفرة

املدير الجهوي للوسط الغربي بالوكالة الوطنية 

للتجهيزات العامة

الجهوية  باملديرية  العامة  الصفقات والشؤون  - رئيس قسم 

للوسط الغربي ؛

للوسط  الجهوية  باملديرية  آسفي   - مراكش  قسم  رئيس   -

الغربي.

خازن عمالة الدار البيضاء مركز - غرب

• عمالة الدار البيضاء

• عمالة املحمدية

• إقليم مديونة

• إقليم النواصر

• إقليم بنسليمان

رئيس مصلحة تدبير مشاريع الدار البيضاء 

واملحمدية باملديرية الجهوية للوسط الغربي

باملديرية  مالل  بني   - سطات   - البيضاء  الدار  قسم  رئيس   -

الجهوية للوسط الغربي.
خازن عمالة الدار البيضاء مركز - غرب

• عمالة مراكش

• إقليم شيشاوة

رئيس مصلحة تدبير مشاريع مراكش وشيشاوة  

باملديرية الجهوية للوسط الغربي

- املدير الجهوي للوسط الغربي بالوكالة الوطنية للتجهيزات 

العامة ؛

للوسط  الجهوية  باملديرية  آسفي   - مراكش  قسم  رئيس   -

الغربي.

خازن عمالة مراكش

• جهة سوس - ماسة

• جهة كلميم - واد نون

• جهة درعة - تافياللت

املدير الجهوي للجنوب بالوكالة الوطنية 

للتجهيزات العامة

الجهوية  باملديرية  العامة  الصفقات والشؤون  - رئيس قسم 

للجنوب.
خازن عمالة أكادير

• عمالة أكادير - إداوتنان

• عمالة إنزكان - آيت ملول

• إقليم اشتوكة - آيت باها

• إقليم تارودانت

رئيس مصلحة تدبير مشاريع أكادير واشتوكة 

وإنزكان وتارودانت باملديرية الجهوية للجنوب
خازن عمالة أكادير- رئيس قسم الجنوب باملديرية الجهوية للجنوب.

املادة الثانية. - تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي 

يقومون بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.
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قر ر)لشزير) لتجهيز)و لنقل)و للشجيستيك)و مل7ء)رقم)1093.21)ص7در))
في)8 ) ن)وعب7ن))55 ))ف7تح)أبريل) )2)()بتعيين)آ ر) س7عد)

ب7لصرف.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387
تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.201 رقم  املرسوم   وعلى 
والنقل  التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2017 أبريل   28(

واللوجيستيك واملاء ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد قدوسة بإقليم الرشيدية 
آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز 
والنقل واللوجيستيك واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بالرشيدية.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر أبريل 2022.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

قر ر)لشزير) لتجهيز)و لنقل)و للشجيستيك)و مل7ء)رقم)1094.21)ص7در)في)8 ) ن)وعب7ن))55 ))ف7تح)أبريل) )2)()بتعيين)آ رين)

 س7عدين)ب7لصرف)ونش ب)عنهم

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 )21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع 

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.17.201 الصادر في فاتح شعبان 1438 )28 أبريل 2017( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االعتمادات  لصرف  عنهم  نوابا  واآلخرون  مساعدين  آمرين  األولون  التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص  يعين 

املفوضة إليهم من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء برسم امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء :
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جتهي

الرباط - سال - القنيطرة

و

طنجة - تطوان - الحسيمة

- رئيس مصلحة املناخ والتسويق.املدير الجهوي لألرصاد الجوية بالشمال الغربي بالرباط

- رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية.

خازن عمالة الرباط

جتهي

فاس - مكناس

و

الشرق

- رئيس مصلحة استغالل األرصاد الجوية.املدير الجهوي لألرصاد الجوية بالشمال الشرقي بفاس

- رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية.

خازن عمالة فاس

جتهي

الدار البيضاء - سطات

و

مراكش - آسفي

- رئيس مصلحة استغالل األرصاد الجوية.املدير الجهوي لألرصاد الجوية بالوسط الغربي بالدار البيضاء

- رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية.

خازن عمالة الدار البيضاء الجنوب

جتهي

بني مالل - خنيفرة

و

درعة - تافياللت

- رئيس مصلحة استغالل األرصاد الجوية.املدير الجهوي لألرصاد الجوية بالوسط الشرقي ببني مالل.

- رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية.

الخازن اإلقليمي ببني مالل

جتهي

سوس - ماسة

و

كلميم - واد نون

- رئيس مصلحة استغالل األرصاد الجوية.املدير الجهوي لألرصاد الجوية بالوسط بأكادير.

- رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية.

خازن عمالة أكادير

جتهي

العيون - الساقية الحمراء

و

الداخلة - وادي الذهب

- رئيس مصلحة استغالل األرصاد الجوية.املدير الجهوي لألرصاد الجوية بالجنوب بالعيون.

- رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية.

الخازن اإلقليمي بالعيون

 املادة الثانية. - تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي يقومون

بصرف النفقات منها.

 املادة الثالثة. - ينسخ القرار رقم 2899.18 الصادر في 17 من ذي الحجة 1439 )29 أغسطس 2018( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف

ونواب عنهم.

املادة الرابعة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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قـــر ر)للشزير) ملنتدب)لدى)وزير) لتربية) لشطنية)و لتكشين) ملنهي)و لتعليم) لع7لي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)ب7لتعليم) لع7لي)و لبحث) لعلمي)
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والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العلمي،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 )21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع 

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3337.19 الصادر في2 ربيع اآلخر 1441 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

االعتمادات لصرف  عنهم  نوابا  واآلخرون  مساعدين  آمرين  األولون  التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص   يعين 

املفوضة إليهم من لدن الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 

مجال   - العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزارة  العامة  امليزانية  برسم  العلمي  والبحث  العالي 

التعليم العالي والبحث العلمي وكذا إصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن 

تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات :

 ملح7سبشن) ملكلفشن لنش ب آل رون) ملس7عدون)ب7لصرف الختص7ص) لتر بي

املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والية جهة الرباط - سال - القنيطرة

بالرباط - سال - القنيطرة بالرباط

 - بطنجة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير   -

تطوان - الحسيمة

- املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط

- رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية 

- سال   - بالرباط  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز   الجهوية 

القنيطرة

خازن عمالة الرباط

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك الرباط

بالرباط

 - املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط - سال -

القنيطرة

- رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بالرباط

اإلقليمية  باملديرية  العامة  التجهيزات  مصلحة  رئيس   -

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط

خازن عمالة الرباط

املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والية جهة العيون - الساقية - الحمراء

للعيون - الساقية الحمراء بالعيون

 - للداخلة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير   -

وادي الذهب

- املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعيون

- رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية 

الساقية   - للعيون  واللوجستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية 

الحمراء

الخازن اإلقليمي بالعيون

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك العيون

بالعيون

 - للعيون  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير   -

الساقية الحمراء

- رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بالعيون

اإلقليمية  باملديرية  العامة  التجهيزات  مصلحة  رئيس   -

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعيون

الخازن اإلقليمي بالعيون
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املادة الثانية. - تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي 

يقومون بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3235.17 الصادر في 29 من محرم 1439 )20 أكتوبر 2017( 

بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

وحرر بالرباط في 27 من رجب 1442 )11 مارس 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قـــر ر)للشزير) ملنتدب)لدى)وزير) لتربية) لشطنية)و لتكشين) ملنهي)و لتعليم)

 لع7لي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)ب7لتعليم) لع7لي)و لبحث) لعلمي)

)55  )  ) 7رس) )2))  2)) ن)رجب) في) رقم)971.21)ص7در)

بتعيين)آ ر) س7عد)ب7لصرف)ون7ئب)عنه.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يعين رئيس اإلعداد املؤقت لإلشراف على إنجاز املركز االستشفائي 

لصرف  مساعدا  آمرا  بطنجة  والصيدلة  الطب  وكلية  الجامعي 

التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات 

الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 

الوطنية  التربية  لوزارة  العامة  امليزانية  برسم  العلمي  والبحث  العالي 

العالي  التعليم  مجال   - العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين 

والبحث العلمي وكذا إصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة 

بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار 

هذه االعتمادات.

املـادة الثانية

املركز  إنجاز  على  لإلشراف  املؤقت  اإلعداد  رئيس  تغيب  إذا 

عائق  عاقه  أو  بطنجة  والصيدلة  الطب  وكلية  الجامعي  االستشفائي 

املؤقت  باإلعداد  الجودة  وتدبير  الدراسات  مصلحة  رئيس  عنه  ناب 

السالف الذكر.

املـادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املـادة الرابعة

عمالة  خازن  هو  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف  املحاسب 

طنجة.

املـادة الخامسة

 3235.17 القرار رقم  الرسمية وينسخ  بالجريدة  القرار  ينشر هذا 

الصادر في 29 من محرم 1439 )20 أكتوبر 2017( والقرار رقم 3605.15 

بتعيين   )2015 أكتوبر   7(  1436 الحجة  ذي  من   23 في  الصادر 

غاية  إلى  به  العمل  ويسري  عنهم  ونواب  بالصرف  مساعدين  آمرين 

31 ديسمبر 2021.

وحرر بالرباط في 27 من رجب 1442 )11 مارس 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)للشزير) ملنتدب)لدى)وزير) لتربية) لشطنية)و لتكشين) ملنهي)و لتعليم)
 لع7لي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)ب7لتعليم) لع7لي)و لبحث) لعلمي)
رقم)1000.21)ص7در)في)6)) ن)وعب7ن))55  )9)أبريل) )2))  

بتحديد)بعض) ملع7دالت)بين) لشه7د ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 
2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 
وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 
)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 
والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة 
بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في علم النفس :

- Diplôme de doctorat de recherche en psychopathologie et 
psychanalyse, préparé et délivré au siège de l’Université 
Sorbonne Paris Cité - France - le 18 octobre 2019, assorti 
du diplôme de master sciences humaines et sociales, 
à finalité recherche, mention : psychologie, spécialité : 
psychopathologie et psychanalyse et du diplôme de licence 
lettres, langues, sciences humaines et sociales, mention : 
psychologie - préparés et délivrés respectivement au 
siège de la même université -  le 3 décembre 2012 et le 
12 février 2009,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1442 )9 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

 قرر)لشزير) القتص7د)و مل7لية)وإصالح) إلد رة)رقم)1040.21)ص7در)في)6)ر ض7ن))55  )9 )أبريل) )2)()ب7لتخلي)عن) لكية)
 لقطع) ألرضية) لالز ة)إلحد ث) قبرة)جم7عية)بجم7عة)أجدير)بإقليم) لحسيمة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 
رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412
)17 يونيو 1992( وال سيما الفصل 28 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.885 الصادر في 4 ربيع األول 1437 )16 ديسمبر 2015( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به 
املوضوعين لتهيئة مدينة أجدير بإقليم الحسيمة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وبعد االطالع ملف البحث اإلداري املباشر من 3 يوليو إلى 5 سبتمبر 2019 ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول أسفله، واملرسومة حدودها بخط أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا 
املقرر :
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املادة الثانية .- يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الثالثة .- ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 رمضان 1442 )19 أبريل 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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نظ7م) شظفي) إلد ر ت) لع7 ة

نصشص)خ7صة

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

)55  )))) 7رس) )2)()بتتميم) لقر ر)رقم)679.16  قر ر)لشزير) ألوق7ف)و لشؤون) إلسال ية)رقم)785.21)ص7در)في)8)وعب7ن)
 لص7در)في)ف7تح)جم7دى) آلخرة)532  ) 2 ) 7رس)6 2)()في)وأن) لتنظيم) لد خلي)لنظ7ر ت) ألوق7ف)و ندوبي7ت) لشؤون)

 إلسال ية)وعدده7)ودو ئر)نفشذه7) لتر بي.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

بعد االطالع على قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 679.16 الصادر في فاتح جمادى اآلخرة 1437 ) 10 مارس 2016( 
في شأن التنظيم الداخلي لنظارات األوقاف ومندوبيات الشؤون اإلسالمية وعددها ودوائر نفوذها الترابي،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تتمم، على النحو التالي، مقتضيات املادة 8 من القرار املشار إليه أعاله رقم 679.16 الصادر في فاتح جمادى اآلخرة 1437 
)10 مارس 2016( :

»املادة 8. - تشتمل املندوبيات الجهوية ........................... التالية :

».................................................... ؛

» - مصلحة البناء والتجهيز ؛

» - مصلحة التخطيط والبرمجة ؛

» - مركز التوثيق واألنشطة الثقافية.«

املـادة الثانية

في الصادر   679.16 رقم  أعاله  إليه  املشار  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  قرار  مقتضيات  التالي،  النحو  على   تتمم، 
فاتح جمادى اآلخرة 1437 )10 مارس 2016( باملواد 8 املكررة و 12 املكررة و 17 املكررة :

»املادة 8 املكررة. - تشتمل املندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية لجهة فاس - مكناس، باإلضافة إلى املصالح املنصوص عليها 
»في املادة 8 أعاله، على مصلحة لترميم املخطوطات.«

املخططات  مشاريع  واقتراح  املعطيات  وجمع  الدراسات  إعداد  والبرمجة  التخطيط  مصلحة  تتولى   - املكررة.   12 »املادة 
»الجهوية ومشاريع عقود األهداف والنجاعة والبرامج، وإبداء الرأي في مقترحات توزيع االعتمادات املالية ومشاريع االتفاقيات 

»والعقود املتعلقة بتنفيذ البرامج، وتتبع تنفيذ مختلف املخططات واملشاريع مع املندوبيات اإلقليمية للشؤون اإلسالمية.«

»املادة 17 املكررة. - تختص مصلحة ترميم املخطوطات بما يلي :

» - ترميم املخطوطات الحبسية وصيانتها ؛

» - تصوير املخطوطات املرممة ورقمنتها وتخزينها ؛

» - التعريف بالقيمة العلمية والتاريخية للمخطوطات املرممة.«

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شعبان 1442 )22 مارس 2021(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.
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وزارة العدل

قر ر)لشزير) لعد5)رقم)1228.21)ص7در)في)2)) ن)ر ض7ن))55  )2 ) 27) )2)()بإحد ث)وتأليف) للج7ن) إلد رية) ملتس7وية)
 ألعض7ء) ملختصة)إز ء) شظفي)وز رة) لعد5

وزير العدل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 
العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 
النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

واملوظفين،  اإلدارة  ممثلي  عدد  ويحدد  العدل،  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  تحدث 
الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد )اإلدارة املركزية( وعلى صعيد )األقاليم والعماالت(، كما يلي :



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   362(



3623الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3625



3625الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3626



3622الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3628



3629الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3682



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(  368الجريدة الرسمية



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   368(



3683الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3685



3685الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3686



3682الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3688



3689الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3692



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(  369الجريدة الرسمية



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   369(



3693الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3695



3695الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3696



3692الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3698



3699الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3222



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(  322الجريدة الرسمية



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   322(



3223الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3225



3225الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 

 ملحمدية):



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3226



3222الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3228



3229الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   32 2



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(   32الجريدة الرسمية



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   32 (



3 32الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   32 5



5 32الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   32 6



2 32الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   32 8



9 32الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   32(2



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(  )32الجريدة الرسمية



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   32((



3)32الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   32(5

إنزك7ن)-)آيت) لش5) وتشكة)-)آيت)ب7ه7):



5)32الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   32(6



2)32الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   32(8



9)32الجريدة الرسمية عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021( 



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3232



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(  323الجريدة الرسمية



عدد 6990 - 15 شوال 1442 )27 ماي 2021(الجريدة الرسمية   323(

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1442 )10 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

1111
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وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

قر ر)لشزير) القتص7د)و مل7لية)وإصالح) إلد رة)رقم)1224.21)ص7در)في)2)) ن)ر ض7ن))55  )2 ) 27) )2)()بإحد ث)وتأليف)
 للج7ن) إلد رية) ملتس7وية) ألعض7ء) ملختصة)إز ء) شظفي)وز رة) القتص7د)و مل7لية)وإصالح) إلد رة)-)قط7ع)إصالح) إلد رة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 
العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5( 1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 
بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :
املادة األولى 

- قطاع إصالح  إزاء موظفي وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة  املتساوية األعضاء املختصة  اللجان اإلدارية  تحدث 
اإلدارة، ويحدد عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدارة املركزية، كما يلي :

 إلد رة) ملركزية):

 لدرجة إلط7ر)أو) ألطر للجنة)رقم
 مثلش) ملشظفين مثلش) إلد رة

 لنش ب لرسميشن لنش ب لرسميشن

املتصرفون1

- متصرف من الدرجة األولى

- متصرف من الدرجة الثانية

- متصرف من الدرجة الثالثة
3333

2

املهندسون الرؤساء

أساتذة التعليم العالي

األساتذة املؤهلون

أساتذة التعليم العالي املساعدون

- مهندس رئيس من الدرجة املمتازة

- مهندس رئيس من الدرجة األولى

- أستاذ التعليم العالي - الدرجة ج -

- أستاذ التعليم العالي - الدرجة ب -

- أستاذ التعليم العالي - الدرجة أ -

- أستاذ مؤهل - الدرجة ج -

- أستاذ مؤهل - الدرجة ب -

- أستاذ مؤهل - الدرجة أ -

- أستاذ التعليم العالي مساعد - الدرجة د - 

- أستاذ التعليم العالي مساعد - الدرجة ج - 

- أستاذ التعليم العالي مساعد - الدرجة ب - 

- أستاذ التعليم العالي مساعد - الدرجة أ - 

2222

مهندسو الدولة3
- مهندس الدولة من الدرجة املمتازة

- مهندس الدولة من الدرجة األولى
1111

4

املحررون

التقنيون

- محرر من الدرجة األولى

- محرر من الدرجة الثانية

- محرر من الدرجة الثالثة

- محرر من الدرجة الرابعة

- تقني من الدرجة األولى

- تقني من الدرجة الثانية

- تقني من الدرجة الثالثة

- تقني من الدرجة الرابعة

2222
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 لدرجة إلط7ر)أو) ألطر للجنة)رقم
 مثلش) ملشظفين مثلش) إلد رة

 لنش ب لرسميشن لنش ب لرسميشن

5

املساعدون التقنيون

املساعدون اإلداريون

- مساعد تقني من الدرجة األولى

- مساعد تقني من الدرجة الثانية

- مساعد تقني من الدرجة الثالثة

- مساعد إداري من الدرجة األولى

- مساعد إداري من الدرجة الثانية

- مساعد إداري من الدرجة الثالثة

2222

املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1442 )10 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

بإحد ث)وتأليف) ()(2( (27 (3(  55( 2)) ن)ر ض7ن) في) قر ر)لشزير) القتص7د)و مل7لية)وإصالح) إلد رة)رقم)1225.21)ص7در)

قط7ع) لشؤون) (- وإصالح) إلد رة) و مل7لية) وز رة) القتص7د) إز ء) شظفي)  للج7ن) إلد رية) ملتس7وية) ألعض7ء) ملختصة)

 لع7 ة)و لحك7 ة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5( 1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة - قطاع الشؤون 

العامة والحكامة، ويحدد عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدارة املركزية، 

كما يلي :

 إلد رة) ملركزية):

 لدرجة إلط7ر)أو) ألطر للجنة)رقم
 مثلش) ملشظفين مثلش) إلد رة

 لنش ب لرسميشن لنش ب لرسميشن

1
املهندسو ن الرؤساء

مهندسو الدولة

- مهندس رئيس من الدرجة املمتازة

- مهندس رئيس من الدرجة األولى

- مهندس الدولة من الدرجة املمتازة

- مهندس الدولة من الدرجة األولى

2222

املتصرفون2

- متصرف من الدرجة األولى

- متصرف من الدرجة الثانية

- متصرف من الدرجة الثالثة
2222
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 لدرجة إلط7ر)أو) ألطر للجنة)رقم
 مثلش) ملشظفين مثلش) إلد رة

 لنش ب لرسميشن لنش ب لرسميشن

3

املحررون

التقنيون

- محرر من الدرجة األولى

- محرر من الدرجة الثانية

- محرر من الدرجة الثالثة

- محرر من الدرجة الرابعة

- تقني من الدرجة األولى

- تقني من الدرجة الثانية

- تقني من الدرجة الثالثة

- تقني من الدرجة الرابعة

1111

4
املساعدون اإلداريون

- مساعد إداري من الدرجة األولى

- مساعد إداري من الدرجة الثانية

- مساعد إداري من الدرجة الثالثة
1111

5
املساعدون التقنيون

- مساعد تقني من الدرجة األولى

- مساعد تقني من الدرجة الثانية

- مساعد تقني من الدرجة الثالثة
2222

املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة

قر ر)لشزيرة) لتض7 ن)و لتنمية) الجتم7عية)و ملس7و ة)و ألسرة)رقم)1226.21)ص7در)في)8)ر ض7ن))55  ) ))أبريل) )2)()بإحد ث)

وتأليف) للج7ن) إلد رية) ملتس7وية) ألعض7ء) ملختصة)إز ء) شظفي)وز رة) لتض7 ن)و لتنمية) الجتم7عية)و ملس7و ة)و ألسرة.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5( 1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قررت ما يلي :

املادة األولى 

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة، 

ويحدد عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر من إطار على صعيد اإلدارة املركزية، كما يلي :
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 إلد رة) ملركزية):

 لدرجة إلط7ر)أو) ألطر للجنة)رقم
 مثلش) ملشظفين مثلش) إلد رة

 لنش ب لرسميشن لنش ب لرسميشن

متصرف1

متصرف من الدرجة األولى

متصرف من الدرجة الثانية

متصرف من الدرجة الثالثة

3333

2

مهندس رئيس

مهندس معماري رئيس

مهندس الدولة

مهندس معماري

مهندس رئيس من الدرجة املمتازة

مهندس رئيس من الدرجة األولى

مهندس معماري رئيس من الدرجة املمتازة

مهندس معماري رئيس من الدرجة األولى

مهندس الدولة من الدرجة املمتازة

مهندس الدولة من الدرجة األولى

1111

تقني محرر3

تقني من الدرجة األولى

تقني من الدرجة الثانية

تقني من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الرابعة

محرر من الدرجة األولى

محرر من الدرجة الثانية

محرر من الدرجة الثالثة

محرر من الدرجة الرابعة

2222

مساعد إداري4

مساعد إداري من الدرجة األولى

مساعد إداري من الدرجة الثانية

مساعد إداري من الدرجة الثالثة
2222

مساعد تقني5

مساعد تقني من الدرجة األولى

مساعد تقني من الدرجة الثانية

مساعد تقني من الدرجة الثالثة
2222

املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 رمضان 1442 )21 أبريل 2021(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

املجلس األعلى للحسابات

قر ر)للرئيس) ألو5)للمجلس) ألعلى)للحس7ب7ت)رقم)1227.21)ص7در)في)2)ر ض7ن))55  )2))أبريل) )2)()بإحد ث)وتأليف)
 للج7ن) إلد رية) ملتس7وية) ألعض7ء) ملختصة)إز ء) شظفي) ملح7كم) مل7لية

الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5( 1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :
املادة األولى 

واملوظفين  اإلدارة  ممثلي  عدد  ويحدد  املالية،  املحاكم  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  تحدث 

الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدارة املركزية، كما يلي :
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 لدرجة إلط7ر)أو) ألطر للجنة)رقم
 مثلش) ملشظفين مثلش) إلد رة

 لنش ب لرسميشن لنش ب لرسميشن

1

املهندسون الرؤساء واملهندسون املعماريون 

الرؤساء ومهندسو الدولة واملهندسون 

املعماريون واملتصرفون

مهندس رئيس من الدرجة املمتازة

مهندس رئيس من الدرجة األولى

مهندس الدولة من الدرجة املمتازة

مهندس الدولة من الدرجة األولى

مهندس معماري رئيس من الدرجة املمتازة

مهندس معماري رئيس من الدرجة األولى

مهندس معماري من الدرجة املمتازة

مهندس معماري من الدرجة األولى

متصرف من الدرجة األولى

متصرف من الدرجة الثانية

متصرف من الدرجة الثالثة

3333

التقنيون واملحررون2

تقني من الدرجة األولى

تقني من الدرجة الثانية

تقني من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الرابعة

محرر من الدرجة األولى

محرر من الدرجة الثانية

محرر من الدرجة الثالثة

محرر من الدرجة الرابعة

2222

املساعدون اإلداريون واملساعدون التقنيون3

مساعد إداري من الدرجة األولى

مساعد إداري من الدرجة الثانية

مساعد إداري من الدرجة الثالثة

مساعد تقني من الدرجة األولى

مساعد تقني من الدرجة الثانية

مساعد تقني من الدرجة الثالثة

2222

املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 رمضان 1442 )20 أبريل 2021(.

اإلمضاء : زينب العدوي.
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  55( ر ض7ن) (6 في) / )2))ص7در) /ق) (32 عدد) قر ر)ملجلس) ملن7فسة)
 »Hasofa Holding« وركة) بتشلي) أبريل) )2)() ملتعلق) ( 9(
 ملر قبة) لحصرية) ملب7ورة)عن)طريق) قتن7ء) جمشع) ألسهم)
رأسم57) في) (»SPE Capital (GP( Limited« لشركة)  ململشكة)
 »Alfa Lux«(بش سطة)وركة(»H&S Invest Holding«(وركة

.»Aif Drop«(ووركة

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 

)30 يونيو 2014( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 
 1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

 1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم  وعلى 
بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق  )فاتح ديسمبر 2014( 

األسعار واملنافسة ؛

 1436 شعبان  من   16 الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم  وعلى 
)4 يونيو 2015( بتطبيق القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 
من   14 املادة  ملقتضيات  طبقا   )2021 أبريل   19(  1442 6 رمضان 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

النعقــاد  القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكـــد  وبعَد 
الداخلي  النظام  من   31 املادة  في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة 

للمجلس ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى   
بتاريخ   2021/ إ  ت  09/ع  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 
 »Hasofa شركة  بتولي  واملتعلق   ،)2021 فبراير   19( 7 رجب 1442 
مجموع  اقتناء  طريق  عن  املباشرة  الحصرية  املراقبة   Holding«
رأسمال  في   »SPE Capital )GP( Limited« لشركة  اململوكة  األسهم 
شركة »H&S Invest Holding« بواسطة شركة »Alfa Lux« و شركة 

»Aif Drop« ؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز هذه كان موضوع عقد استثماري 
مؤرخ في 6 رجب 1442 )18 فبراير 2021( بين األطراف املعنية ؛

وبعد استالم مجلس املنافسة للتبليغ الكامل للملف بتاريخ 20 من 
شعبان 1442 )29 مارس 2021( ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ17 شعبان 1442 )31 مارس 2021( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

20 من  بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ 

لألغيار  أيام   10 أجل  يمنح  والذي   ،)2021 أبريل   3(  1442 شعبان 

املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في األسواق املعنية بعملية التركيز 

لم يبدوا أية مالحظة بخصوصها ؛

وبناء على قرار السيد املقرر العام خالد البوعيا�ضي رقم 016/2021 

2021( القا�ضي بتعيين السيد  1442 )23 فبراير  11 من رجب  بتاريخ 

القانون  27 من  املادة  في املوضوع طبقا ألحكام  طارق اعالتن مقررا 

رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقرر  العام  املقرر  تقديم  وبعد 

املنبثقة عنه،  وللتوصيات  للخالصات  املذكورة، وكذا  التركيز  عملية 

خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 6 رمضان 1442 

)19 أبريل 2021( ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

104.12 املشار  القانون رقم  11 و12 من  املادتين  في  املنصوص عليها 

إليه أعاله ؛

وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة 11 من 

تقوم  »عندما  تركيزا،  يشكل  أنه  تنص  والتي   104.12 رقم  القانون 

املراقبة  بتولي  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  منشآت،  عدة  أو  منشأة 

على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى 

أو أجزاء منها، سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول 

ينطبق على عملية  ما  الوسائل«، وهو  أو غيرها من  أو بواسطة عقد 

تولي شركة »Hasofa Holding« املراقبة الحصرية املباشرة عن طريق 

 »SPE Capital )GP( Limited« اقتناء مجموع األسهم اململوكة لشركة

 »Alfa شركة  بواسطة   H&S Invest Holding«« شركة  رأسمال  في 

»Lux و شركة »Aif Drop« ؛

أحد  الستيفائها  التبليغ،  إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  وحيث 

القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط 

املعامالت  أسقف  رقم  لتجاوز  وذلك  الذكر،  السالف  رقم 104.12 

درهم  مليون   250 ملبلغ  املنشآت  ملجموع  باملغرب  املنجز  اإلجمالي 

املحدد بموجب املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 املشار إليه أعاله ؛

 جلس) ملن7فسة
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وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

- الشركة املقتنية »Hasofa Holding« وهي شركة قابضة خاضعة 

 »H&S للقانون املغربي تعتبر املساهم و املؤسس الرئي�ضي ملجموعة

بالجملة  التوزيع  في عدة قطاعات مثل  تنشط   Invest Holding«

للمنتجات ذات االستهالك الواسعة كالبسكويت والحلويات ومواد 

واإللكترونيات  املنزلية  واألجهزة  الغسيل،  والنظافة،  التجميل 

للبضائع،  البري  والنقل  اللوجيستيك  لخدمات  باإلضافة  والتبغ 

التجارة  وأخيرا  والتسويق  السوق  دراسة  خدمات  تقديم 

اإللكترونية ما بين املقاوالت عبر املنصة الرقمية ؛

سيتم   »H&S Invest Holding« مجموعة  املستهدفة  الشركة   -

 »SPE CAPITAL )GP( قبل  من  اململوكة  رأسمالها  أسهم  اقتناء 

نتيجة   2018 سنة  أنشأت  استثمار  شركة  هي  التي   LIMITED«

في  أسهما  وتمتلك   .»SWICORP« االستثمار  مصرف  تقسيم 

االستثماريتين  الوسيلتين  خالل  من  املستهدفة  الشركة  رأسمال 

شركة »Alfa Lux« وشركة »Aif Drop« ؛

وحيث إن مجموعة »H&S Invest Holding« تمتلك عدة أقطاب 

تنشط في القطاعات االقتصادية التالية :

من  الواسع  االستهالك  ذات  للمنتجات  بالجملة  التوزيع  قطب   •

 40 خالل شركتها الفرعية »Dislog SA« والتي توزع ما يقارب من 

التجميل  في مجال  والحلويات  البسكويت  في مجال  تجارية  عالمة 

والنظافة، الغسيل، واألجهزة املنزلية، واإللكترونيات والتبغ ؛

شركة  التالية:  فروعها  خالل  من  اللوجيستيك  خدمات  قطب   •

»)Building Logistics Services )BLS« للمنصات اللوجيستيكية، 

وشركة  للبضائع  البري  للنقل   »Comptoir Service« وشركة 

تقديم  في  تنشط  التي   »Research & Quality Consulting«

خدمات دراسة السوق والتسويق ؛

 »business املقاوالت  بين  ما  اإللكترونية  التجارة  قطب  وأخيرا   •

»)to business )B2B عن طريق توزيع املنتجات االستهالكية عبر 

.chari.ma :املنصة الرقمية

عملية  خالل  من  تهدف   »Hasofa Holding« شركة  إن  وحيث 

رأسمالها  أسهم  من  نسبة  اقتناء  وإعادة  الشركة  مغربة  إلى  التركيز 

عامة  بصفة  الصناعي  نشاطها  تطوير  وإلى  أجنبية  لشركة  اململوكة 

للشركة  االستراتيجية  القرارات  اتخاذ  وتسريع  تبسيط  طريق  عن 

القابضة ؛

قبل  من  إنجازه  تم  الذي  التناف�ضي  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 

األسواق  تحديد  تم  فقد  املنافسة،  مجلس  لدى  التحقيق  مصالح 

املعنية بشقيها، سوق املنتوج أو الخدمة و االمتداد الجغرافي للعملية 

املتعلق  التبليغ  ملف  ملحق  من  الثالثة  النقطة  ألحكام  تطبيقا  وذلك 

يعرف  حيث   ،2.14.652 رقم  املرسوم  في  الوارد  التركيز،  بعملية 

املنتوجات نوع  حسب  املحدد  املناسب  السوق  بكونه  املعني   السوق 

أو املوقع الجغرافي، والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة 

أو غير مباشرة ؛

نتائج  على  واعتمادا  امللف  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 

مسطرة التحقيق املنجزة، فإن األسواق املرجعية املعنية بهذه العملية 

هي كاآلتي :

االستهالك  ذات  للمنتجات  بالجملة  للتوزيع  الوطنية  السوق   -

الواسع ؛

- السوق الوطنية إلنتاج وتسويق املواد الغذائية ؛

- السوق الوطنية إلنتاج وتسويق مادة ماء جافيل ؛

- السوق الوطنية لخدمات اللوجيستيك والنقل الطرقي للبضائع ؛

- السوق الوطنية لالستشارة ؛

- السوق الوطنية للتجارة اإللكترونية.

أظهر  التركيز  لعملية  األفقية  لآلثار  التناف�ضي  التحليل  إن  وحيث 

في أسهم رأسمال الشركة   »Hasofa Holding« على أن حصة شركة

حصة  في  تغير  دون  لكن  سترتفع   »H&S Invest Holding« القابضة 

فإن  وبالتالي  الذكر.  السالفة  املعنية  االسواق  في  املقتنية  الشركة 

السوق املرجعية لن يطرأ عليها أي تغيير بعد إتمام هذه العملية والتي 

لن يترتب عنها أي تداخل في األنشطة أو في حصص السوق ؛

 »H&S Invest شركة  بها  تتمتع  التي  الهيمنة  وضعية  إن  وحيث 

عن  جافيل  ماء  مادة  وتسويق  إلنتاج  املرجعية  السوق  في   Holding«

عملية  عن  ناتجة  ليست  لها  التابعة   »Dislog Food« شركة  طريق 

الخاص  االستثماري  العقد  إبرام  قبل  متواجدة  هي  بل  هذه،  التركيز 

بالعملية وبالتالي فإن هذه العملية لن تتسبب في اإلخالل باملنافسة على 

املستوى األفقي داخل السوق الوطنية املرجعية للمادة املذكورة ؛

تضم  إذ  عمودية،  طبيعة  ذات  هذه  التركيز  عملية  إن  وحيث 

 »H&S Invest Holding« ملجموعة  تابعة  عموديا  متكاملة  مقاوالت 

بالتوزيع  الصلة  ذات  والخدمات  اإلنتاج  مستويات  على  وتنشط 

ودراسة  اللوجيستيك،  وخدمات  للبضائع،  الطرقي  والنقل  بالجملة، 

السوق والتسويق وكذا التجارة اإللكترونية ؛
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وحيث إن سياسة املجموعة ترتكز على اقتناء السلع من املصنعين 

املبرمة معهم  التوزيع  تنفيذا ملقتضيات عقود  بيعها وتوزيعها  إلعادة 

مع تحقيق هوامش ربح في ذلك ؛

خاصة  توزيع  شبكات  على  تتوفر  املنافسة  الشركات  إن  وحيث 

التوزيع  سوق  إغالق  املستحيل  من  يجعل  مما  منتجاتها،  لتوزيع  بها 

بالجملة بمقت�ضى هذه العملية ؛

التوزيع  سوق  في   »H&S Invest Holding« حصة  إن  وحيث 

تتعدى  ال  للزبناء  املخصصة  والصيانة  النظافة  ملنتجات  بالجملة 

نسبة 15%، و لن يكون من شأنها غلق سوق التوزيع بالجملة ملنتجات 

 »FGD« النظافة والتنظيف، خاصة مع وجود منافسين للشركة مثل

و »Damandis« و »LVE« و »Zyne distribution« ؛

مجموعة  فإن  اللوجيستيكية،  الخدمات  سوق  يخص  وفيما 

 »Building Logistics تنشط فيها عبر فرعها »H&S Invest Holding«

»)Services )BLS الذي يتوفر على منصة لوجيستيكية تبلغ مساحتها 

لخدمة  جلها  مخصصة  نقالة  منصة   30.000 مع  مربع  متر   33.000

أنشطة املجموعة ؛

وحيث إن السوق املرجعية تعرف تواجد مجموعة من الشركات 

املنافسة القوية مثل »DHL« »SNTL«، »La  voie Expresse« ؛

واستنادا إلى ما تم ذكره أعاله، فإن إنجاز العملية لن يترتب عنه 

أي تأثير سلبي على املستوى العمودي للسوق املرجعية ؛

جهة  من  تنشط   »H&S Invest Holding« مجموعة  إن  وحيث 

أخرى في سوق تقديم خدمات ذات الصلة بالسوق وبتسويق املنتجات 

من خالل شركتها »Research & Quality Consulting« و التي تمتلك 

من  و  القطاع،  هذا  في  أقوياء  منافسين  مع  باملقارنة  ضئيلة  حصصا 

العمودي  املستوى  على  باملنافسة  العملية  هذه  تخل  أن  املحتمل  غير 

لألسواق املرجعية ذات الصلة ؛

وحيث إن مجموعة »H&S Invest Holding« تمتلك منصة رقمية 

هي  )B2B( االستهالكية  للمنتجات  اإللكترونية  للتجارة   مخصصة 

مثل :  املنافسين  من  العديد  تواجد  السوق  هذه  تعرف  و   Chari.ma

في  املستهدفة  الشركة  حصة  يجعل  مما   Hmall ،Jumia ،Aliexpress

السوق املرجعية ضعيفة ؛

وحيث إنه بناء على ما تم توضيحه أعاله فإن إنجاز عملية التركيز 

العمودي  املستوى  على  املنافسة  وضع  على  سلبا  يؤثر  لن  الحالية 

للسوق املرجعية، كما أن وضعية األطراف بعد العملية لن تؤدي إلى 

غلق السوق املرجعية في مواجهة املنافسين والزبناء الذين يتوفرون 

على عروض أخرى من سلع مماثلة ؛

ليس  التركيز  عملية  أن  على  أبان  التكتلي  األثر  تحليل  إن  وحيث 

تنويع  إمكانية   »H&S Invest Holding« لشركة  تخول  أن  شأنها  من 

تملكها،  التي  والعالمات  املنتوجات  الئحة  توسيع  خالل  من  عروضها 

يمتلكون  آخرين  لفاعلين  كبيرة  منافسة  مواجهة  في  ستستمر  إذ أنها 

حصصها  رفع  من  تمكنت  والتي  السوق  في  مطلوبة  تجارية  عالمات 

في السوق خالل السنين األخيرة. وبالتالي فإن العملية ليس من شأنها 

اإلخالل بوضع املنافسة على املستوى التكتلي.

قرر ما يلي:

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ  2021/ إ  ت  /ع   09 عدد  تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

الشكلية  الشروط  يستوفي   ،)2021 فبراير   19(  1442 رجب   7

املنصوص عليها في القانون.

املادة الثانية

 »Hasofa يرخص بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي شركة

مجموع  اقتناء  طريق  عن  املباشرة  الحصرية  املراقبة   Holding«

رأسمال  في   »SPE Capital )GP( Limited« لشركة  اململوكة  األسهم 

شركة »H&S Invest Holding« بواسطة شركة »Alfa Lux« وشركة 

.»Aif Drop«

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  املنعقدة   املنافسة، 

أبريل 2021(،   19( 1442 6 رمضان  بتاريخ  املتعلق بمجلس املنافسة 

جيهان  والسيدة  للجلسة،   
ً
رئيسا رحو  احمد  السيد  بحضور 

وحسن  املقدم  اللطيف  وعبد  أسنينة  الغني  عبد  والسادة  بنيوسف 

أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاء : أحمد رحو.


